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ÖN SÖZ

Bilginin ve bilgiye erişimin çok kıymetli olduğu günümüzde milletler
birbirlerine üstünlüklerini de bilgi üzerinden kurmaktadırlar. Bilgi de her
dönemde sonraki kuşaklara aktarılmak zorundadır. Bu zaruret insanlara
zaman ve emek kazandırmaktadır. Sonraki kuşaklar da öncekilerin bilgi
birikiminin üzerine ekleme yaparak, biriktirerek bilgiyi artırmışlardır. Bu
bilgi birikimi kütüphaneleri doldurmuş ve geleceğe açılan kapıları
aralamaya başlamıştır.
Araştırmacılar yeni dönemde daha hızlı ve daha çok bilgiye
ulaşırlarken, yeni çalışmalar da daha karmaşık ve daha ayrıntıya doğru
yönelmektedir. Bu da bütün bilimler arasında ilişki ve koordinasyonu
artırmaktadır. Yapılan her türlü araştırma ve çalışma bilgi pazılının bir
parçasını oluşturmaktadır.
Elimizdeki çalışma sosyal bilimlerin geniş yelpazesinde hazırlanmış
çalışmalardan meydana gelmektedir. Arkeolojiden edebiyata, teolojiye
güzel sanatlara kadar pek çok değerli bilim insanının yoğun emekleriyle
hazırlanmış çalışmalardan oluşmaktadır.
Önemli olan bu çalışmaların bir sonraki çalışmalar için kaynak ve bir
basamak olmasıdır. Başta belirttiğimiz genel bilgi birikimi ancak bu
şekilde sağlanır. Bu gibi çalışmalarda yer alan bilgilerin yeni araştırmalara
katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.
Prof. Dr. Hasan BABACAN
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1.

Tarih Felsefesi Nedir?

İlkçağlardan itibaren tarih felsefesi konusunda sürdürülen çalışmalar,
çeşitli tarih anlayış ve yaklaşımlarının oluşmasını sağlamıştır. İnsanın
tarihsel süreç içinde kendi varlıklarının ne olduğunu, bu sisteme ait olup
olmadığı ve tarih içerisindeki konumunu anlamak için yapılan bu
araştırmalar aslında tarih felsefesine bir temel oluşturmaktadır (Aysever
1992, 81). Öyleyse tarihi felsefî bir yaklaşımla incelemenin başlangıcının
sandığımızdan daha güçlü bir geçmişinin olduğunu söylemek çok da yanlış
olmayacaktır.
Tarih Felsefesi, dediğimizde tarihin ikili anlamında içerik kazanan bir
sözcük olduğunu biliyoruz. İlk sözcük geçmişe ait olan res gastae, diğeri
ise bu geçmişe ait olanı araştıran bir disiplin olarak tarih historia rerum
gestarum. Bu anlamlardan ilki, yaşanmış geçmişin tümü olarak tarih iken,
ikincisi, önceleri yaşanan durumların izahı için tarih bilimi de
kastedilmektedir (Özlem 2001, 13). Latince terim olan Res Gestae,
geçmişte yaşanan insanla ilgili toplumsal olayları bir bütün olarak ifade
eden olarak tarih ve tarih felsefesi insanlık tarihinin bütünü kavramayı ve
açıklamaya amaçlar. Bu bağlamda Res Gestae; geçmişi ve geçmişe ilişkin
tüm bilgileri bütüncül bir bakış açısıyla tanımlama ve değerlendirmeye
doğru yönelmiş bu alandaki çalışmalarının aslında tarih ontolojisi
olduğunu ileri sürmektedir (Özlem 2001, 13).
Tarih felsefesi çalışmalarının geleneksel yönü çoğunlukla insanda
geçmişten bugüne hiç eksilmeyen nereden geldik ve nereye gidiyoruz
sorusuna cevap bulmaya odaklanmıştır. Bu odak, insanların kendi
yaşamlarını daha değerli ve anlamlı hale getirebilmek için çok araştırılmış
ve çok tartışılmıştır. Ancak tüm çabalar sonunda ortak bir uzlaşı
sağlanamamıştır. Bu tartışmaya tarihte ereklilik konusu üzerinden
yaklaşmak da mümkündür. Bazı düşünürler tarihte ereklilik olduğunu ileri
sürerken bazıları bunun aksini savunmaktadırlar. Geçmişte ereklilik
olmadığını haliyle gelecekle ilgili de bir yorum ve çıkarım yapmanın

1

imkânsız olduğunu ileri sürerler. (Özlem 2001, 15-16). İkinci yaklaşım
yani Latince’ de yapılmış şeylerin öykülenmesi, yazıya geçirilmesi
anlamında kullanılan Historia Rerum Gestarum olarak, tarihi yazanın bilgi
ile ilgili yetkinliğini sorgulayan ve asıl sorunun bu olduğunu ileri süren bir
metodoloji eleştiridir (Özlem 2001, 14). Alman tarihi okulunun tarih bilimi
19. yüzyılın sonlarına doğru Wilhem Diltey’in tin bilimlerini
temellendirme çabasında sağlam bir sorgulama ve eleştiri süzgecinden
geçirilmiştir. Diltey, tarih toplum gerçekliğini konu edilen bilimleri tin
bilimleri başlığı altında toplamıştır. Her şeyi tarihsel bir bağlam biçiminde
anlamlandıran Diltey’in bu yönüyle Tarihselciliğin bir temsilcisi olduğunu
söylemek mümkündür. Tarihselcilik genel bir ifadeyse, insana ilişkin olan,
insanın düşünsel ya da eylemsel bir faaliyetinin sonucunda var olmuş her
şeyin toplumsal bir yapı içerisinde yoğrulduğunu ve zamana göre de
değişim ve dönüşüme uğradığını savunmaktadır. Yani insanın gerek
düşünsel gerek ise eylemsel tüm faaliyetlerinin toplum, insan ve zaman
değiştikçe dönüştüğünü ve evrildiğini ileri sürer (Özlem 2001, 14).
Yirminci yüzyılın önemli tarih felsefecilerinden Robin George
Collingwood Historia Rerum Gestarum tarih felsefesini, dört temel soru
etrafında kategorize etmiştir, bunlar; tarihin nesnesi, yöntemi, ereği ve
tanımıdır. Bunu yaparken vurgulanması gereken tarihin bilgi yüklü bilimi
ortaya çıkmakta ve tarih felsefesi yapmaktadır.
Collingwood’un tarihin ne olduğu sorusuna verdiği yanıt, bir çeşit
araştırma etkinliğidir. Aynı zamanda soru sorma ve cevap arama etkinliği
olarak tarihin bir bilim olduğunu da söyler (Collingwood 2017, 39). Tarih
ne tür şeyler arar? Sorusuna yanıtı Res Gestea terimiyle ile ifade ettiği,
geçmişte yapılmış tüm insan edimleri diye cevap verir (Collingwood 2017,
40). Başka bir ifadeyle tarihin nesnesi geçmişte olup bitmiş insan edimleri
olarak da tanımlanabilir. Collingwood, tarih nasıl işler? Sorusuna verdiği
yanıt; kanıtların yorumlanmasıdır. Burada kanıttan kasıt tek tek belgelerin
oluşturduğu bir bütünlüğü ifade ederek tarih yönteminin bu kanıtları
yorumlaması olarak düşünür. Son olarak Collingwood, tarih ne içindir?
Olduğu sorusuna insanın kendini bilmesi olarak ifade eder. Bunu da
insanın kendi doğasını, insan olmanın ne demek olduğunu bilmesi ve
tarihin değeri bize insanın yapıp ettiklerini, insanın ne olduğunu
öğretmesidir (Collingwood 2017, 40,41).
Günümüzde tarih teriminin kullanıldığı üç farklı anlayıştan
bahsedilebilir. Bunların ilki tarihi zamanla ilişkilendiren bir eylemin,
olayın gerçekleştiği zamanına göre kullanılan anlayıştır. İkincisi geçmişte
olup biten her şey olarak tarihtir, yani şu ana kadar gerçekleşmiş ve bitmiş
olan her durumu içerisine alan anlamıdır. Son olaraksa geçmişi araştıran,
tarihte anlamı sorgulayan tarih felsefesi olarak tarihtir (Bıçak 2013, 36).
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Tarih düşüncesi insanın kendi varlığını evren tasavvuru bağlamında
açıklamaktadır. Bu yaklaşım özünde; içinde yaşanılan dünyayı tüm
yönleriyle ele alan, nasıl oluştuğu hangi aşamalardan sonra bu noktaya
geldiği, insanın bu dünya içerisindeki yeri, anlamı, yaşamının sonunda
insanı bekleyenleri yorumlayan ve çoğu toplumu da kapsayan en genel
açıklama modeli olarak ifade edilir. Tarih kavramı anlamca süreci
içermekte ve süreci anlatmaktadır. Söz konusu aşamaların efsane tarzında
açıklanması tarih düşüncesinin çerçevesini çizmektedir (Bıçak 2013, 37).
Tarih yazıcılığı üçüncü anlamıyla tarihin bir ürünüdür de denebilir. Şimdi
de farklı düşünürlerin tarihe bakışlarına biraz değinelim. Batıda tarih
felsefesinin kurucusu olarak görülen Viko’ya göre tarih, kendinden önce
gelen filozofların geçmişin tam olarak bilinemeyeceği iddiasına karşı
çıkar, onun, insan için bilinebilir ve anlaşılabilir nitelikte olduğuna dairdir.
Herhangi bir şeyin doğru olup olmadığı ancak kişinin kendisinin
yapmasıyla ispatlanabilir durumdur. Bu kurala göre, doğanın anlaşılması
sadece Tanrı ile mümkündür. Ama buna birçok örnek verilebilir, kimyayı
insanın anlayabileceği gibi. Nesneleri bilmek onu yaratmak değildir.
Tersine yaratılmış olmadıkça bir şey bilinemez. Aklın bir şeyi bilip
bilmeyeceği onun yaradılışı ile ilgilidir ve tarih de insan beyni tarafından
izah edilen bir şeydir (Collingwood 2017, 97). Bu bağlamda Vico’nun ileri
sürdüğü “Yeni Bilim” içerisinde hem felsefe hem de insanlık tarihi
barındırmaktadır. İnsanların doğası tarihsel ve insani bir doğa yapısıdır,
insan doğasının sadece fiziksel bir özellikten ibaret sayılması ihtimal
dahilinde değildir. Bu nedenle de insanın doğası, tanrısal kaynağın
kurallarına bağlıdır. Tarih insanlar için zorunlu olduğu kadar aynı zamanda
felsefe ile de yakından ilişkilidir (Hobsbawm, 1999, 17).
Jaspers, insan tarihi ve doğa tarihi kavramlarından bahseder ve bunlar
arasında önemli farklar olduğu üzerinde durur ve anlamları bakımından
farklı olduklarını söyler. Doğa tarihi kendisinin bilincinde olmayan, ancak
insan tarafından bilinendir. Kısacası doğa tarihsizdir. Öte yandan Jaspers’e
göre tarihimiz doğa tarihi değildir. İnsan bilinç ve amaçlılıkla, kendi
kültürel sürecini dönüştürerek, tarihi bir varlık olarak var kılar (Cihan
2012, 41) . Ona göre insanı anlamak için insanlık tarihinin bütünü anlamak
ve kavramak gerektiği düşüncesinden hareket eden Jaspers, bu konuda
“odak çağı” düşüncesinden söz eder. “Tarih, bütün olarak taşan suyun
oluşturduğu iç içe girmiş bir çevrinti gibi görünür” değerlendirmesinde
bulunmuştur. (Cihan 2012, 45). Ayrıca “İnsandaki gerçeklerin hepsi,
tarihseldir” diyen Jaspers’e göre varoluş, aynı zamanda tarihsel olarak
oluşan ya da gerçekleşen şeydir (Cihan 2012, 39). Başka bir değişle var
olmak tarihsel olmaktır. Jaspers’ın tarih anlayışında üzerinde durduğu bir
diğer konu da tarihin birliği konusudur. Tarihte ortaya çıkmış olan
insanlığın birliğine ulaşmak için, durumun biyo-psikolojik düzleminin
3

ötesine geçmemiz gerekir. Çünkü insan yaşayışına yönelik birlikte insan
tarihsel kabul edilirse, kendisinin tarihselliğidir (Cihan 2012, 44) ve
insanın var oluşu, tarihsel olarak oluşan ya da gerçekleşen bir şeydir. Ona
göre, insan yaşamının anlamı, ancak tarihsel bir bağlamda bulunabilir ve
insan kendi tarihselliğinin bilincinde bir varlık olduğu oranda özgür
olabileceğini, tarihselliği içinde varoluşunu gerçekleştirebileceğini
savunur.
Karl Popper’e göre, Popper’a göre, Tanrı’nın herşeyin bir kurucusu,
yzarı olarak kabul eden yaklaşımdır. Bu noktada halkın öğretisini göz ardı
etmemek gerekmektedir. Tanrı kendi iradesinin bir aracı olarak seçtiği
halkın bu evrenin sahibi olacağı düşünülür. Bir diğer konu kabileciliktir.
Ona göre, insan, insan tarihinin en önemli kısmı felsefeyi ve dini de içeren
insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihidir (Akgün 2009, 64).
W. H. Walsh, “Tarih Felsefesine Giriş” adlı kitabında tarihin sadece
geçmişte yaşanmış ve kayıt edilmiş bir yapıdan ibaret olmadığını aslında
her olayın, olgunun ve durumun birbiri ile ilişkili olduğu aralarında bir
anlam ilişkisi olduğunu ileri sürmektedir. Tarihçi sadece geçmişte neyin
meydana geldiği üzerinde durmamalı, neden meydana geldiğini gösterme
peşinde olmalıdır. Kısacası Walsh, tarihsel kanıtın, tarihsel iddialarının
ispatı için bir yol olmadığının önemine değinmiştir. Buraya kadar tarafsız
olan tarihin çok mümkün olmadığı ve tarih şayet bir bilim dalı olarak kabul
edilirse diğer alanlarda olduğu gibi bir takım özellikleri de barındırması
gerektiği tartışılmıştır. Eleştirel tarih felsefesinin dördüncü problemi,
‘’Tarihte Açıklama’’ problemidir. Bu bağlamda tarihçi bir olay üzerinde
çalışırken ne kadar özgünlüğünü koruyabiliyor meselesidir. Yine
vurgulanması gereken konu özgünlüğün yanı sıra meydana gelen olayların
tarihte ne kadar olduğu ve neden olduğu sorusudur. (Walsh 2006).
Ernst Breisach’e göre tarih, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanla ilgili
tüm fikirlerimizi dönüştürmektedir. Bu karmaşık bağlamda tarih,
görünürde, geçmişe bakmak ve onu değerlendirmek gayreti olarak
doğmuştur ve hiçbir zaman şimdiki zamandan ve gelecekten kopuk
değildir. Tarihin uğraş alanı, zamanın içinde akıp giden insan yaşamı
olduğunu ileri sürmüştür (Breisach 2007, 16).
Dolayısıyla tarih felsefesi yaparken, geçmişte olanların kaydının,
anlamlı bir şekilde tutulması ve bu bilgilerin aktarılabilmesi adına bazı
kriterler belirlenmelidir (Özlem 2001, 13 vd.). Genel bir ifadeyle tarih
felsefesi, insanların amacını, geçmişlerini hangi temeller üzerine inşa
ettiklerini ve buna ilişkin tüm anlam ve tanımlama çabalarının,
düşüncelerinin ya da teorilerin genel adıdır (Bıçak, 2004: 21). Şimdiye
kadar söylediklerimizden hareketle değerlendirmeyi yapabiliriz.
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2.

Antik Çağ’da Historia’nın Çifte Anlamı

Tarih terimi Batı dillerindeki karşılıkları (Lat. historia, İt. storia, Fr.
historie, İng. history, Alm. Historie) Grekçe istoria, istorein sözcüğünden
gelmektedir. Sözcük “bildirme”, “haber alma yoluyla bilgi edinme”
anlamında ve daha birçok disiplinin de bilgisini kapsayacak bir içeriğe
sahip olmuştur. Ayrıca istoria’nın bir başka anlamı da, açıklanması
olanaklı olmayan doğaüstü olayların hakkında tanıklık bilgisidir (Özlem
2001, 21). Bu çerçevede Platon’un doğa filozoflarıyla ilgili düşüncelerini
anlatırken geçmişte kalmış düşünceleri haber verme anlamında
kullanmıştır. istoria kavramını kişilerin yaşadıklarını kaydederek bilgi elde
etmek anlamında ilk kez Herodotos’un kullandığı görülür. Herodotos,
tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması adını verdiği eserinde
insani ve toplumsal olayları aktarıp kaydetme yoluyla edinilen bilgi
anlamında ilk kez kullanmış oluyor. Daha sonra ise Thukydides, istoria
kavramına bir ekleme yaparak aktarma, kaydetmenin dışında, geçmişte
kalan insani-toplumsal olayları değerlendirme ve yorumlama etkinliği
olduğunu söylüyor. Köken itibariyle Herodotos ve Thukydides’in
kullandığı istoria sözcüğü batıda 18. Yüzyıla kadar devam ettiği
görülmektedir (Özlem 2001, 22).
Felsefi olarak istorik il olarak Herakleitos’ta rastlanır ve birinci
anlamıyla kullanmıştır. Herakleitos, birinci anlamıyla istoria’yı ve istorik
bilgiyi, hakiki bilgi ya da akıl bilgisi olarak logos’tan ayırır ve istorik
bilgiye çokluk bilgisi der. Daha sonra Aristoteles,her iki anlamıyla bunu
akıl bilgisinden ayırmıştır. Aristoteles, istoria’yı, empeiria’yı da içerecek
biçimde doğal olaylar için tercih etmiş. İkinci anlamıyla istoria’ya ise bir
edebiyat türü olarak şiir sanatının altına koyar (Özlem 2001, 22-23).
Theoria etkinliğine verilebilecek ana örnek, felsefe idi. Felsefe,
değişmez ve kalıcı olanın peşindedir. O’nun konusu Greklere göre,
değişebilen, gelip-geçici olan, rastlantısal ve tekil olan şeyler; kısaca
“oluş” değil, görünür gerçekliğin ardındaki varlıktır (Özlem 2001, 23).
Felsefe, theoria etkinliği ile varlık alanıyla ilgilenir ve ondan genel ilkeler
çıkarırdı. Greklere göre düşüncenin yönelebileceği bir diğer alan ise “oluş”
alanıydı ki, bu alan theoria etkinliğinin kendisinden genel ilkeler
çıkaramayacağı, rastlantısal, tekil ve gelip-geçici olayların alanıydı.
Toplumsal-tarihsel gerçeklik alanı olarak niteleyebileceğimiz bu alan
teorik bilginin değil, historia’nın alanı olabilirdi. Evren gibi belli bir düzeni
içermeyen tarihsel toplumsal olaylar, rasyonel düşünme yoluyla değil,
“haber alma” yoluyla ancak bilinebilirdi (Özlem 2001, 23).

5

3.

Antik Yunan ve Roma’da Tarih Felsefesi

Modern Avrupa’nın tarih tasarımının hangi aşamalarda ortaya
çıktığının sorunsalı üzerinde Collingwood, Akdeniz bölgesi dışında tarih
tasarımı oluşumu hakkında bilgi veremediğinden bahsederek tarih
dediğimiz şeye aslında yarı tarih demeyi uygun görmektedir. Kral ile
Tanrı’nın keskin bir biçimde ayrılmasında içine girilmeyen bir soru
olduğunu ve inceleme altında çıkan başlıkta bu çeşit bir tarihe teokratik
tarih demeyi önermektedir. Teokratik tarihte insanı bir eylemci olarak
görmez aksine aracı olarak görür. Mitos’un ise tersi bir şekilde insan
eylemleriyle ilgili olmadığını, insan öğesi tamamen dışa atılarak,
kahramanların yalnızca Tanrılar olduğu dile getirir Kaydedilen tanrısal
eylemlerin geçmişin tarihi olayları olmadığını, mitosun hep teogoni
özelliği taşıdığını belirtir. Collingwood örnek olarak da, Babil’lerin
Yaratılış Şiiri’ni ana hatlarıyla ele alarak iki yarı tarih biçimi olduğu
sonucuna varmaktadır. Bunlardan biri teokratik tarih diğeri mitostur.
Bunlar ise Yunanistan’ın doğuşuna dek Yakın Doğu’nun tümüne egemen
olduğunu dile getirir (Collingwood, 2017, 44-48).
Antikçağ medeniyetinde tarih diğerleri ile benzer şekilde efsane mitleri
üzerinde odaklanmıştır. Herodotos'un döneminde Homeros, Hesiodos
efsaneler konusunda etkili olmuştur (Bıçak 2004, 50). Homeros destanları,
geçmiş yüz yıllarda büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Antik Yunanlılar,
büyük bir hayranlıkla hiç bıkmadan bunları okur, özellikle çocukların
eğitim sürecinde faydalı olduklarını düşünürlerdi. Romalılar kökenlerini
Troya’ya kadar dayandırmıştı (Breisach 2007, 21). Breisach göre İlyada,
bir soylular tarihidir ve olayların seyrinde tüccarların, zanaatkârların ve
köylülerin olmadığını, tamamen soylu beğenisine hitap ettiğini
söylemektedir (Breisach 2007, 22). Homeros’un kahramanları, geçmişin
belirsiz bir noktasında yaşamışlardı ve tek bağlantıları kendilerinden ve
yapıp ettiklerinden dersler yoluyla sağlanıyordu. Collingwood,
Homeros’un yapıtının araştırmadan ziyade efsane olduğunu belirterek
efsanevi öğelerin sözü edilecek ölçekte sık olduğunu söylemektedir
(Collingwood, 2017, 48). İlyada’da olayların geçtiği tarih belirtilememiş
savaşın içine yerleşebileceği zaman çerçevesi ve olayların hangi tarihte
olduğu onun için önemli olmamıştı. Destanda Glaukos’un Diomedes’e
söylediği şu sözler, Homeros’un bu tavrını yansıtır: “İnsan soyu da yaprak
soyu gibidir. Rüzgâr yaprakları toprağa savurur, fakat canlı olan ağaç
gövdesi, bahar geldiğinde yeniden tomurcuklanıp yaprağa keser. İnsan
soyunda da bir kuşak ortadan kalkarken, yerine bir yenisi gelir.” (Breisach
2007, 26-27).
Antikçağ’da tarih anlayışına egemen olan düşünce biçimi hem geçmişle
hem de gelecekle az ilgileniyorlardı. Onlar için önemi olan içinde
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bulundukları zaman önemliydi (Demiriş 1994, 231). Bu destanlarda din
kahramanlık ve gelenek konular işlenmiştir. M.Ö. 700 yaşamış olan
Hesiodos Antik Yunan tarih düşüncesini ana hatlarıyla ortaya koyan iki
ayrı yapıtında iki ayrı yapıt bırakmıştır Teogonia ve İşler ve Günler.
Teogonia’da evreni kargaşadan kurtarmak ve ilah ve ilahelerin
soyağaçlarını çıkarmakla, sout ve güçlü bir düzen duygusu sağlamıştır.
Hesiodos, insan toplularının ortak geçmişini vurgulamış ve bunu beş çağa
(ırka) ayırmıştır (Breisach 2007, 25).
Altın Çağ: insanların tanrılar gibi, çalışmadan, kaygısız tasasız
yaşadıkları ve insanların yaş almadan öldükleri çağ.
Gümüş Çağı: Hayatın birçok rekabet, savaş ve zulümle yoğun olduğu,
insanların genellikle daha erken yaşlarda yaşama veda ettiği ve kutsal
kabul edilen şeylere karşı tepkili oldukları çağ.
Bronz Çağı: Bu çağın ırkı bedensel anlamda çok güçlü ve savaşçı bir
ırktır ve sonunda da kendilerini savaşarak yok ettikleri bir çağ.
Kahramanlar Çağı: Yarı tanrı ve soylu elit kişilerden oluşan bu ırkın
kendini savaşla tükettiği ki bu savaşlardan biri de Homeros’un Troya
Savaşı’ydı.
Demir Çağı: Sıradan, normal insanlardan oluşan bir dönem ve genel
çoğunluk kötülük, erken ölüm, eşitliksiz sınıflardan başka bir şeyin
bulunmadığı, Hesiodos’un ve sıradan insanların dönemi.
Felsefenin Antik Çağ Yunan toplumunda ortaya çıkışından itibaren
felsefe ve bilimin yön verdiği bir tarih anlayışı da oluşmuştur. Önde gelen
Yunan tarihçileri olan Heredotos ve Thukydides tarihçilik anlayışında
önemli dönüşümler gerçekleştirmişlerdir. Ayhan Bıçak’a göre her iki
tarihçi de eserlerinde, konu olarak savaş tarihçiliği yaptıklarından söz eder
(Bıçak 2013, 45). Şimdi de araştırma esasına dayalı ve bilim esasına dayalı
bu anlayışa biraz değinelim.
3.1. Herodotos
Grek ve Asyalılar arasındaki ilişkilerin anlatıldığı sistemli ve kapsamlı
bir tarih eseri yazmış, ele aldığı Pers-Grek savaşını bir Doğu-Batı, sorunu
olarak algılıyordu, doğaüstü güçlere ve Tanrılara sıklıkla yer veriyordu
(Demiriş 1994, 235). Collingwood, bilimsel tarih yaratılışı noktasında
Herodotos’un ilgi çekici olduğundan bahsetmektedir. Eski Yunanlı olan
Herodotos’un katı bir biçimde tarih dışı metafiziklere dayanan çok kesin
ve yaygın bir eğilimi olduğunu belirtir. Yunanlılar için süreç ancak
algılandığı ölçüde bilinebilirdi ve sürecin hiçbir zaman bilgisi
kanıtlanamazdı (Collingwood 2017, 51). Ayrıca Collingwood, bir bilim
olarak tarihin Yunan icadı olduğunun adından belli olduğunu ve Yunanca
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bir sözcük olduğunu aktarmaktadır. Herodotos için tarihin, mitos veya
teokratik olmaktan farklı olarak insancı olduğu gerçeğini gözden
kaçırmamaktadır (Collingwood, 2017, 510).
Tarihçiliğin yanında önemli bir seyyah olan Herodotos, yaşadığı
dünyanın birçok yerini dolaşmış, gezdiği yerlerde antropolojik, sosyolojik,
siyasi, iktisadi ve dini konuları kaydetmiştir. Herodotos tarih yazmadaki
toplumsal amacını kitabının en başında şöyle açıklar: “Bu, Halikarnososlu
Herodotos’un kamuya sunduğu araştırmalardır (Bıçak 2013, 45) . Tarihin
gerçeği anlatmasının yanı sıra tarihini yazarken edebi bir tarz kullanmıştır
ve kişilerin ne yaptıklarının yanında neden yaptıklarını anlamaya
çalışmıştır (Demiriş 2011, 151).
Herodotos’un değerlendirmeyi okuyucuya bıraktığı görülmektedir.
Şüphe duyduğu bazı olaylardan kaçınmaktadır (Demir 2005, 69).
Heredotos’un diğerlerinden ayrıldığı ve onu lider bir tarihçi yapan bazı
özellikler bulunmaktadır. Bunların başında karşıt olan görüşlere olan
toleransı yatmaktadır ve herhangi bir anlatımına ilişkin şayet bir belge
varsa bu belgenin dışında bir değerlendirme yapmaması ve yine herkesten
farklı olarak bilgisi yetersiz olduğunda bile bunu dile getirebilmesidir.
Ayrıca doğrudan kaynağından yani birinci elden alınmış her türlü bilgiyi
ikincil verilerden üstün tutmuştur. Heredotos’un, insanlar ve topluma dair
bilgileri kaydederken tarihsel bilgiye daha fazla referans verdiği ve doğal
olayların bilgisinden daha çok vurguladığı görülmektedir. (Özlem, 2001,
25-26).
3.2. Thukydides
Yunan tarih yazımında önemli isimlerinden Thukydides kendisinin de
bizzat katıldığı Peloponnesos Savaşını (M.Ö. 431-404) anlattığı eseriyle
tarih yazımında büyük bir sıçrama olmuştur (Demiriş 1994, 235).
Thukydides, Herodotos’sun dinleyiciyi eğlendirmek için tarih yazma
düşüncesine karşı çıkmıştır. Ona göre, olaylar hakkında doğru bilgi
verilmesi gerektiği üzerine durur.
Thukydides, kendisinin anlattığı olaylar üzerinde yargıda bulunmasının
yanlış olmayacağını, olaylar anlatılırken tarihçinin yorumunu da katması
gerektiğini savunur. Tarih olayları değerlendirirken rasyonel bir
yaklaşımla kuşkucu ve her aktarılana inanılmaması gerektiği konusunda
tartışmalar sürdürmüştür. Doğan Özleme göre, bu dönem tarih algısına en
önemli katkıyı yapan ise Thukydides olmuştur. Thukydides
insani/toplumsal olayların değerlendirme ve yorumlama etkinliğine
dönüştürmektedir (Özlem, 2001, 22-26). Tarihsel araştırmanın ispatı
olması gerektiğini savunmakla birlikte bizzat yaşadığı olayları kendi
gözlemine dayanarak anlatmıştı. Yapıtlarına edebi bir tarz kullanmayı da
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ihmal etmemiş, tarihe sözlü iletişim dışında yazınsal bir boyut vermiştir
(Demiriş 2011, 151). Thukydides dönemin olaylarının önemli bir savaşa
yol açacağını ve tüm Yunan dünyasının bundan etkileneceğini belirti.
Savaşın nedenlerini de polisler arasındaki iç huzursuzluk ve kavganın
yarattığı göçler olarak göstermiştir. Thukydides, Homeros dönemi Yunan
yaşam biçimi ile kendi çağını kıyaslayarak bu hale nasıl gelindiğini
anlatmış ve Yunanlıların hiçbir zaman bir bütünlüğe erişmemiş olmalarını
onların en büyük zaafı olarak savunur (Demiriş 2011, 151).
Collingwood’un iddiası Thoukydides’in Herodotos’a bakılarak yazıldığına
yöneliktir ve önsözüne işaret ederek bunu yapar. Sözcüğü birebir
kullanmasa da terimlere gönderme yaptığını söyler. Kanıttan söz etmeyen
Herodotos’u Thukydides‘in geliştirdiğini belirtir. Thukydides’in yapıtı
temelde tarihçilerin kişisel ilişki kurdukları görgü tanıklarının tanıklığına
dayandığını dile getirerek tarihsel yöntemine vurgu yapar. Yunan tarih
kuramı hiçbir tarihsel anlatının, uzunluğu bakımından bir insanın ömrünün
yıllarını aşamayacağını, elindeki eleştirel yöntemlerin yalnız o süre içinde
uygulayabileceğini öngörür. Herodotos’un bilimsel bakışı ile
Thukydides’inki arasındaki fark yazınsal üslupları arasındaki fark kadar
dikkat çekicidir. Herodotos’un yumuşak, içten, inandırıcı üslubu ile veba
betimlemesi gibi etkisi olan karşısında Herodotos tarihin babası olsa da
Collingwood’a göre Thukydides psikolojik tarihin babasıdır (Collingwood
2017, 56-61).
Latin Antikçağı da istoria sözcüğünü historia olarak aynen alıp
Greklerin koyduğu theoria-historia ayrımını benimsemiştir (Özlem, 2001,
25).
4.

Antik Çağ’da Döngüsel Tarih Anlayışı

Tarihsel süreç içerisinde insanlar varlıklarını anlamlandırma çabasıyla
geçmiş ve gelecekleriyle ilgili bir takım görüşler ileri sürmüşlerdir.
Düşünürler tarafından verilen cevaplar da farklı hatta birbirine karşıt
olmuştur. Kimi düşünürler tarihin ilerlemekte olduğunu, kimileri çöküşe
doğru gittiğini, kimilerinin ise, tarihin döngüsel bir süreç olduğunu
düşünürler (Aysevener, 1992, 81).
Döngüsellik, mevsimlerin oluşması gibi evrenin kendi kendini
tekrarladığı kabulüne dayanmaktadır. Döngüsel anlayış tarihin tekrarlana
bilirliğini varsaymaktadır (Bıçak 2013, 41). Antik Yunan’ın, özellikle
Sokrates sonrası filozofların tüm yaklaşımlarını etkileyen bu yönelim tarzı
hakkında Özlem, “doğada olduğu kadar insani-toplumsal yaşamda da bir
genel düzen olduğu inancına dayanıyordu. (Aysevener, 2009, 5). Bu
yüzden Antikçağ düşünürleri doğadaki döngüsel düzenin varlığını tarihe
aktararak, tarihi sonsuz bir döngüsel süreç olarak tanımlamaktadır
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(Aysevener, 1992, 81). Kısaca döngüsel anlayış tarihin tekrarlana
bilirliğini varsaymaktadır.
Antikçağ filozoflarından Platon, döngüsel tarih anlayışına bağlı olarak
oluşturduğu tarih anlayışında değişmeyen varlıkların gerçek varlıklar
olduğunu dile getirmektedir. Ona göre ruh bu dünyaya düşmüş olarak
tanımlanmaktadır ve bir dönüş içindedir (Aysevener, 1992, 84).
Antikçağ’ın döngüsel tarih anlayışında bir yenilik olarak Heredotos ve
Thukydides ile birlikte mitolojik açıklamaların yanı sıra insan
etkinliklerine de yer verildiğine rastlarız. Bu geleneği daha sonra Romalı
tarihçilerin de devam ettirdiğini görüyoruz. Yunanlılar tarafından
başlatılan tarih yazıcılığı geleneği, daha sonra Romalı tarihçilerden
Polybios, Thukydides gibi önemli tarihçiler tarafından devam ettirilmiştir
(Aysevener, 2009, 56).
5.

Hıristiyanlık Dönemi Tarih Felsefesi

Collingwood’a göre Avrupa tarih yazımının üç büyük bunalım
geçirdiği söz konusudur. İlki İ.Ö. 5. Yüzyılın bunalımıydı ki bu tarih
tasarımın ortaya çıkışına karşılık gelir; bir diğeri bunalım İ.S. 4. ve 5.
Yüzyılların bunalımı bu da tarih tasarımının Hıristiyan düşüncesinin
devrimci etkisiyle yeniden biçimlendiği dönemdir. Collingwood eserinin
bu bölümüne başlamadan önce bu süreci betimlemesi ve Hıristiyanlığın
Yunan-Roma tarih yazımındaki öncü tasarımlardan bahsetmesinin
zorunluluk arz ettiğini belirtmektedir. Collingwood’a Tanrı hakkında
bütün bilebildiklerimiz onun etkinlikleridir. Hıristiyanlığın mayası
tuttukça yarı tözler de yok sayılmaktadır. Collingwood bu noktada St.
Thomas’tan örnek vererek, 13. yüzyılda tanrısal töz kavramını terk ederek
Tanrı’yı tanımladığını gösterir. Devamında Berkeley’in maddi töz
kavramını, Hume’un ruhsal töz kavramını felsefeden attığı gerçektir.
Collingwood Hıristiyan tasarımlarının girişinin tarihin tasarlanışına üçlü
etkisinden bahseder. Öncelikle tarihsel sürecin insanın muradı değil
tanrının muradının eseri olduğunu belirtir. Sonrasında yeni tarih görüşünün
yalnızca tarihsel eylemcilerin değil tarihin kendine özgü özelliklerini
kavramaya yönelik ilk adımdır (Collingwood 2017, 80-82).
Bazı felsefe tarihçilerine göre Ortaçağ’ın Plotinos’la başlamaktadır ki
Plotinos, zemininde din olan ve geçiş dönemi düşünürlerinden sayılan
biridir. Plotinos mistik panteist bir düşünce ortaya koymuş ve her türlü
materyalist yaklaşıma karşı çıkmış bir düşünürdür (Çotuksöken-Babür
2000, 21). Plotinos’un düşünceleri özellikle Hristiyanlığın yararlandığı
düşüncelerden oluşmaktadır. Ona göre; gerçek olanların yapısında sadece
madde yer almaz muhakkak tinsel özellikler de barındırmaktadır. Ruh da
bedenden önce var olmuş temel bir neden veya ilkedir (Gökberk 2005,
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118). M.S. 529 yılında Doğu Roma imparatoru Justinyanus tarafından
kurulan Akademia’yı kapatması bazı araştırmacılar tarafından Ortaçağ’ın
açıkça başladığı tarih olarak görülür. Eğer Orta Çağ başlangıcı için bu
kapatma ve yasaklama olaylarını temel alırsak din temelli bir dünya
kavrayışı oluşturmak için Hıristiyanlığı Plotinos’tan sonraki ikinci girişim
olarak sayabiliriz (Gökberk 2005).
Antik Çağ’daki kültür değerlerini gelecek içinde korumaya alan Katolik
kilisesi olmuş kilisenin bu kültürde kendine uygun bulduğu düşünceler
korunurken aykırı buldukları da uzun yıllar boyunca tarihin karanlık
sayfalarına terk edilmiştir. Collingwood’a göre Orta çağ tarih yazımı bir
yandan Helen ve Roma tarih yazımının devamı niteliğindedir. Orta Çağ
tarihçisinin olguları konusunda rivayete bağımlı oluşunu ve o rivayeti
eleştirebilmek için hiçbir etkili silahının olmayışını belirtir. Bu konuda
Livius ile eşit derece olduğunu beraberinde Livius’un zayıf yanlarını da
ortaya koyup güçlü yanlarını alıkoyduğunu belirtir. Herodotos’ta olduğu
gibi tanrı yıkıcı ve zarar verici olduğu için değil sakınımlı ve yapıcı olduğu,
hiçbir insanın karışmasına izin vermeyeceği içindir. Collingwood Orta çağ
tarih yazımının büyük işinin nesnel ya da tanrısal planı keşfedip ortaya
koyma işi olduğunu belirtirken öte dünya bilgisinin tarihe her zaman
davetsiz giren bir öğe olduğunu açıklar. Collingwood Tanrı’nın amacının
insanın öznel amaçlarına hiç bakmadan belli bir nesnel planı tarihe
yüklemek olduğunu söyler. Orta Çağ tarih yazımı hem doyurucu olmayan
hem de bile bile ve itici bir şekilde yanlış düşünceli görünen bir durumdur.
Collingwood’a göre kendimizi bütün hatalarıyla beraber Orta Çağ tarih
anlayışına kaptırırsak uygarlığın kimi tarihçilerce belki de zamanı
gelmeden ilân edilen çöküşüne örnek oluşturarak onu çabuklaştırmaya
sebep olacağız (Collingwood 2017, 82-89).
Şimdi de Hıristiyan ağırlıklı düşünce yapısının temellendirilmesinde rol
oynayan bazı unsurlara biraz değinelim. Kilise babaları Ortaçağa temel
karakterini veren Hıristiyan felsefesinin zeminini hazırlayan düşünürler
için kullanılan bir addır (Gökberk 2005, 130). Kilise babalarının Patristik
felsefe dedikleri dönem; inancın kavramsallaştırıldığı ve Antik Çağ Yunan
Felsefesini de araçsallaştırıldığı bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönem
Ortaçağ felsefesinin çok temel bir aşamasına tekabül etse de aslında bu
dönemde yazılanlar Hıristiyanlığı diğer dinlere karşı savunan dogmalarla
ve metinlerle doludur. Bütün bunlara rağmen bile bu dönemin Felsefe ile
ilgili düşüncelerin bulunduğu bir dönem olduğunu söyleyebiliriz (Gökberk
2005, 125).
Hıristiyanlık merkezi Ortaçağın tarih anlayışı önemli ölçüde
Yahudiliğin tarih anlayışından etkilenmiştir. Yahudilik ise İsrailoğulları
toplumunun tanrı tarafından yönlendirilmesi sonucunda gelişmiş ve
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başlangıç olarak ilk insan yaradılışını kabul etmiş, temelinde de tarihsellik
yatan bir din olma özelliğini gösterir (Bıçak 2004, 35). Hıristiyanlıkta
Yahudiler arasında ortaya çıkmış bir din olarak bu tarih anlayışını
benimsemiştir. Yahudilik ve Hıristiyanlık insan toplum yaşamına ilişkin
yeni ve özel bir zaman anlayışı geliştirmiştir (Bıçak 2004, 35). Geçmişi
tanıma ve bilme anlamında bir tarih bilinci ilk kez Batı düşüncesinde
Tevrat’ın gösterdiği başlı sonlu ve amaçlı zaman anlayışı ile oluşmuştur.
Bu anlayışın Hristiyanlıkla sürdürüldüğünü ve bütün bir tarihe teolojik bir
anlam yüklendiğini zaman içinde izlemek mümkündür. Zaman
başlangıçtan (yaradılış) hesap gününe (eskaton) kadar belirlenmiş bir
akıştan ibarettir (Özlem 2001, 27). 19. yüzyıl düşünürlerinden
Wartenburg’a göre Yahudilik ve Hıristiyanlık, Antikçağ Yunan
düşüncesinin alışık olmadığı gerek insana gerek topluma ilişkin özel bir
zaman anlayışı olan, Yeniçağla dünyevi bir yapıya bürünmüş olsa da tüm
tarih felsefecilerinin düşüncelerine sinmiştir (aktaran: Özlem 2001, 26).
Tarihin öncesiz-sonrasız olguyu merkez alarak yorumlanışı, pragmatik bir
üslubu gerektirir. Bu, Yunan-Roma tarih yazımında sınırsız zaman içinde
tek bir mutlak olgu (devlet) ve onun düşmanları şeklinde bir anlayışın
varlığından söz edilerek anlatılmıştı. Benzer bir anlayış Ortaçağ tarih
anlayışında da vardır: “yaradılıştan hesap gününe kadar olan bu geçit
içinde tarih, inananların devleti ile inançsızlar devleti arasındaki gerilimin,
bunların birbirlerinden ayrılmalarının sınırlı ve belirlenmiş sürecidir
(Özlem 2001, 23).
Batıda tarih bilinci uyandırmak gibi önemli bir etkiye sahiptir. Ortaçağ
ile ilgili çalışmaları bilinen düşünür Etiyen Gilson, Ortaçağ Felsefesinin
Ruhu adlı çalışmasında Hıristiyanlık tarihi ile ilgili bazı tespitlerde
bulunmuştur: İnsanı doğaüstü bir amaca yönlendirir, insana sonsuzluğa
kavuşmanın yolunu gösterir, Antik Çağdaki döngüsellik yerini sürekliliğe
bırakır, insanlık tarihinin sürekli gelişme gösterdiği düşünülür (Gilson
2003, 439). Ünlü İngiliz tarihi felsefe felsefecisi Robin George
Collingwood bu tarih düşüncesinin Ortaçağda yaygın olan tarih
yazıcılığını nasıl etkilediği konusunda şu noktalara değinir. Hıristiyan
yaklaşımının yaygın olduğu bir dönemde yazılan tarih, insanlığın kökenine
kadar inen betimsel bir dünya tarihidir. Bu anlayış, olayları tanrının
önceden düzenlemiş olmasına ve yaratmasına bağlayarak insanın
bilgeliğini geri planda tutmaktadır. Yine bu anlayış tarihi, yazarının Tanrı
olduğu bir piyes, tiyatro oyunu olarak yorumlayacaktır. İsa peygamberin
yaşamını bir başlangıç olarak kabul edip tüm tarihsel olay ve durumları bu
milada göre değerlendirecektir. Özelliklerini sıraladığımız bu tarih
anlayışı, bir tarih bilincinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Avrupa
kültüründe insan, tarihsel bir gerçeklik, İnsanın kendisi ise bir tarih varlığı
olarak algılanmaya başlanmıştır (Collingwood 2017, 92-93). Kilise
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babaları döneminden Skolastik felsefeye geçişini sembolü olarak kabul
edilen Aurelius Augustinus, Hıristiyan tarih anlayışını tanrı bilimden de
faydalanarak en yetkin biçimde temellendirmiş düşünürdür (Özlem 2001,
29). Hıristiyanlık, tarihe yeni yaklaşımların doğmasına neden olmuştur.
Augustinus’un Tanrı Şehri (City of God) adlı eseri, dünyanın iyiye
gideceğini uman Hristiyanlarla putperestlere dönüşümlü bir tarihsel bakış
açısıyla karşı çıkar. İnsanın bencilliği, dünya şehri eyaletlerin ve
imparatorlukların yükselişi ve çöküşü arasında varlığını sürdürmeye
devam edecekti (Barnes 2004, 26). İlk tarih filozofu olarak tanınmasının
nedeni, tarih düşüncesini Hıristiyanlığın ana unsurlarından yararlanarak
kendine özgü bir şekilde yorumlamasıdır. Bu anlayış tüm ortaçağ boyunca
kilisenin de resmi tarih görüşü olmuştur. Augustinus en önemli yazılı metni
Tanrı Devleti üzerine adlı eserdir. Taşıdığı bazı özellikleri nedeniyle
Augustinus’un tarih görüşü felsefi olmaktan çok bir tanrı bilim yani teoloji
olma özelliği gösterir (Özlem 2001).
Ortaçağ tarih anlayışını, St. Augustinus’un tarih görüşü bütünüyle
özetler. O’na göre tarih:
A- Başlangıcı ve sonu olan bir defalık bir süreçtir.
B- Başlangıcın Hz. Âdem olması dolayısıyla, insan soyunun birliğini
içerir,
C- Kurtuluş gününe doğru giden amaçlı bir süreçtir,
D- Anlamlı bir süreçtir (Özlem 2001).
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1. Giriş
Kütüphanelerin, İlk Çağ’dan bu yana toplumları etkileyen, zaman
zaman da dönüm noktası sayılan, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik vb.
pek çok etmenle kuşatılmış bir tarihsel arka planı vardır. İlk Çağ’da, çağın
nitelikleri gereği daha çok saraylarda, manastırlarda ve/ya da nüfuzlu
şahıslara özel oluşturulan koleksiyonlar, o dönemin seçkin topluluklarının
erişimine açık ve genellikle dini temellidir. Kitlesel insan göçleri ve
kentsizleşme ile karakterize edilen ve Kilisesi’nin, eğitim-öğretime ve
sosyal yapıya egemen olduğu, özgür düşünmenin engellendiği Orta
Çağ’da, imparatorluk, kilise ve manastırlarda genellikle küçük
koleksiyonların varlığı bilinmektedir. Koleksiyonlara erişim sınırlıdır;
bilgilenme ve öğrenme, azınlık ve ayrıcalıklılara tanınmış bir haktır. Daha
sonra, Rönesans, reformlar, hümanizma ve feodalitenin etkisi ve Kilise’nin
eski hâkimiyet gücünü yitirmesi vb. toplumsal olaylar, eğitim, sanat, kültür
ve toplumsal yapı üzerinde olduğu gibi kütüphaneler üzerinde de önemli
yansımalara yol açmıştır. Matbaanın gelişimi, yayınların üretimindeki
çoğalma ve okuryazarlığın artarak seçkin sınıflara ilişkin ayrıcalık
olmaktan
çıkmasıyla
beraber
kütüphanelerin çoğalması
ve
koleksiyonlarında artışların yaşanması söz konusu olmuştur. Kitapların
korunması gereken materyaller olduğu biçimindeki meta odaklı anlayış
yavaş yavaş yerini kullanım odaklı anlayışa bırakmaya başlamıştır.
Özellikle, sanayileşme, kapitalizm, kentleşme, orta sınıfın yükselişi,
demokrasi, insan ve kadın hakları hareketleri, gelişen bilim ve teknoloji
vb. etmenlerle karakterize edilebilen Sanayi Devrimi ve Aydınlanma
dönemleri, kütüphanelerin dikkate değer düzeyde dönüşümünü
tetiklemiştir. Bu dönemlerde, halk kütüphanelerinin atası sayılan, özel
(proprietary); abonelik (subscription) ve ödünç kitap veren (circulating)
kütüphaneler ya da bir diğer deyişle sosyal kütüphaneler gelişmiş; bilginin
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seçkinler için bir ayrıcalık olmadığı; herkesin bilgiye erişim hakkı olduğu
anlayışının kökleri atılmıştır. Anglo Amerikan Demokrasi anlayışı, Fransız
ve Amerikan devrimleri ve iki önemli dünya savaşı ile ulus, halk,
demokrasi, eşitlik gibi ilkeleri ve aynı zamanda evrensel değerleri
gündeme taşıyan dönüm noktası niteliğindeki gelişmeler, eğitsel, kültürel,
toplumsal ve sosyal yapıya ilişkin pek çok dengeyi değiştirmiş ve bunların
sonuçları kütüphanelerin gelişimine ciddi düzeyde yansımıştır. Anılan tüm
bu ekonomik, sosyo-politik, teknolojik vb. gelişmeler, halk, ulus,
üniversite, okul ve özel kütüphaneler gibi çeşitli kütüphanelerin doğuşuna
zemin oluşturmuştur. Anlaşıldığı gibi, kütüphane ve kütüphane türlerinin
gelişimi ve günümüzün dijital kütüphanelerinin tarihsel arka planında,
girift, karmaşık ancak bir o kadar da birbiri ile tutarlı pek çok dinamiğin
varlığı söz konusudur.
Bu çalışmanın amacı, genel çerçevesi ile İlk Çağ’dan bu yana
kütüphanelerin ve kütüphane türlerinin gelişimini hazırlayan, söz konusu
bu kompleks olaylar örgüsünü gözler önüne sermek ve tartışmaktır. Bu
amaca koşut olarak, çalışmanın kapsamı, kütüphane türlerine ilişkin
başlıklar altında, bu kütüphanelerin gelişimine etken olan toplumsal
olayların ve aynı bağlamda günümüzdeki durumun irdelenmesinden
oluşmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle kütüphane kavramı
irdelenmekte, daha sonra İlk Çağ, Orta Çağ ve Orta Çağ sonrası ile yakın
tarihlerde yaşanan gelişmelere (Rönesans ve Reform, matbaa ve
yayıncılığın gelişimi, Sanayi ve Aydınlanma, savaşlar, çeşitli aktivist
hareketler, dijitalleşme vb.) koşut biçimde kütüphane/bilgi merkezlerinin
biçimlenmesi ele alınmaktadır. Yine, söz konusu gelişmelerin etkisi ile
doğan kütüphane türleri, gelişmelerini tetikleyen (duraksatan, gerileten ya
da ileriye götüren) toplumsal olaylar çerçevesinde sorgulanmaktadır.
Çalışmanın amacı konu bağlamında dünya çapında genel bir tarihsel
perspektif sunmaktır. Oldukça geniş kapsamı ile ayrı bir araştırma konusu
olduğu düşünüldüğünden Türkiye özelindeki durum çalışma sınırlarına
dâhil edilmemiştir. Çalışmayı desteklemek üzere tarihe damga vuran belli
başlı kütüphanelerden kısa da olsa söz edilmektedir. Yöntem olarak, nitel
araştırma çerçevesinde tarihsel ve betimleme yöntemi tercih edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda, söz konusu etmenlerin hiç birinin başlıbaşına
belirleyici olarak değerlendirilmemesi gerektiği çünkü hepsinin birbiri ile
etkileşiminden kaynaklanan organik bir bağ ve karmaşık bir dokunun
olduğu kanısına varılmıştır. Öte yandan, varılan bir diğer sonuç,
kütüphanelerin içinde bulundukları çağın ve toplumların kendine özgü
niteliklerini yansıttığı gibi evrensel bağlam ve değerlerden de bağımsız bir
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yapılanmaya sahip olmadıklarıdır. Ulusal, uluslararası ve/ya da uluslar
ötesi, ekonomik, sosyo-politik ya da kültürel çerçevede yaşanan olumsuz
ya da olumlu her bir dönüşüme açık olmaları nedeniyle hassas
mekanizmalar olarak değerlendirilebilirler. Ayrıca, tersi biçimde, güçlü ve
gelişmiş yapılanmalara kavuşturulduklarında kütüphanelerin kendileri de
toplumları dönüştürebilmektedirler. Gelişmiş ve kalkınmış toplumların
kütüphanelerinin de gelişmiş olması bunun bir göstergesidir.
2. Kütüphanelerin doğuşu: İlk kütüphaneler
Birçok modern dilde "kütüphane" kavramı, Latince bibliotheca
sözcüğüne dayanarak, orijinal olarak kitaplık (bookcase) anlamına gelen
Antik Yunanca βιβλιοθήκη (bibliothēkē) sözcüğünden türetilmiştir.
Dolayısıyla, Batı dünyasında yaygın biçimde kullanılan ‘bibliothek’
sözcüğünün aslı Eski Yunanca’dır ve biblion kitap, theke ise saklandığı yer
anlamındadır. İlk kütüphaneler, en eski yazı biçiminin arşivlerinden
oluşmaktadır. Bazıları M.Ö. 2600'e kadar uzanan ve Sümer'de keşfedilen
çivi yazılı kil tabletler bunun bir örneğidir. Yazılı kitaplardan oluşan özel
veya kişisel kütüphaneler, M.Ö. 5. yüzyılda klasik Yunanistan'da ortaya
çıkmıştır (Yıldız, 2003, s. 4; Rajesh ve Balamurugan, 2020, s. 5681).
Keseroğlu (1989, s. 4), kütüphane kavramının kökeninde yazı, işlevinde
yazılı belge olarak kil tablet, ağaç kabuğu, taş, papirüs, parşömen, kâğıt ve
benzerinin bulunduğunu ifade etmektedir. “Tarih boyunca kil tabletten
mikroformlara kadar değişmiş olan kütüphane belgeleri kütüphanelerin
amaç, işlev ve mimarisinin değişimine yol açmış, bu değişmeler çağların
sosyal ekonomik politik ve kültürel izlerini taşımış, bunlardan
etkilenmiştir”.
Uzmanlar tarafından seçilerek düzenlenen; referans veya ödünç verme
gibi hizmetlerle erişime sunulan bilgi vb. kaynaklarının derlenmiş
koleksiyonları ile oluşturulan yapılar kütüphane olarak tanımlanır.
Kütüphane materyallerine erişim, fiziksel ve/veya dijital olarak
sağlanmakta; fiziksel bir konum veya sanal bir platform kütüphanenin
kullanım alanını oluşturabilmektedir (Rajesh ve Balamurugan, 2020, s.
5681).
İlk kütüphanelerin varlığına ilişkin kayıtlar M.Ö. 3200’lere kadar
uzanır. Genellikle saray ve tapınaklarda oluşturulan ve daha çok arşiv
niteliği taşıyan yapılardır bunlar. Koleksiyonları, resmi kayıt ve
envanterler, yazışmalar ile birlikte daha çok ticari ve dini içerikli
belgelerden oluşmaktadır.
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Kütüphanelerin ilk kez ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmese de en
az iki önemli faktörün onların oluşumu ve gelişimine ivme kazandırdığı
düşünülmektedir: Yazının icadı ve ticaretin yükselişi. En eski yazılı
kayıtlar M.Ö. 3000 civarında Mezopotamya'daki Sümer'den gelmektedir.
Islak kil tabletler üzerine kare veya üçgen uçlu bir kalem ile oluşturulmuş
çivi yazısıyla yazılmışlardır (Rubin, 2010, s. 35).
Sümer’de bulunan tapınaklar, dönemin sosyal ve ekonomik
merkezleridir. Bu tapınaklarda iş bağlantıları, mülk yönetimi, para
dolaşımı gibi işlemler yapılmaktadır. Dolayısıyla tapınak kayıtları, ticari
hesapları, genç yazıcılar için dilbilgisi alıştırmalarını, matematik
metinlerini, tıp ve astroloji üzerine incelemeleri ve ayrıca ilahiler, dualar
ve büyülere ilişkin koleksiyonları içermektedir (Dunlap, 1972; akt. Rubin,
2010, s. 36).
Çeşitli kaynaklardan ve arkeolojik kazılardan elde edilen bilgiler,
dünyada ilk kütüphanelerin Mezopotamya bölgesinde ve Eski Mısır’da
ortaya çıktığını göstermektedir (Baysal, 1991, s. 30). Özellikle, Babil ve
Mısır’ın kütüphanelerin doğuşu için gerekli toplumsal koşullara sahip
olması bu bağlamda önemli bir etmendir. Babil Mezopotamya'nın
kuzeyinde Dicle ve Fırat'ın suladığı ovada yer almaktadır. Anılan
dönemde, bölgenin suyolları, doğal olarak bir gezi ve haberleşme ortamını
sağlamıştır. Erech, Ur, Larsa ve Nippu gibi önemli şehirlerin dâhil olduğu
şehir devletleri ağı ile oluşan politik yapı çerçevesinde söz konusu yapının
ve ekonomik düzenin korunması ve haberleşmenin sağlanması için
kütüphaneler ergeç ortaya çıkması beklenilen kuruluşlardır (McGarry,
1975, s. 118; akt. Baysal, 1987, s. 3).
İnsanlık belleğinin ve bilginin çağlar boyunca korunarak kuşaktan
kuşağa aktarılmasını sağlayan kütüphanelerin en eski örnekleri arasında
Anadolu’da M.Ö. II. binlerde kurulanlar da yer almaktadır. Hitit
Uygarlığı'nın başkenti Hattuşa’da (Boğazköy) yapılan arkeolojik kazılar
sonucunda birbirine yakın farklı yerlerde toplu hâlde bulunan kil tabletlerin
farklı arşiv ya da kütüphanelere mi, yoksa tek bir arşiv veya kütüphaneye
mi ait oldukları tartışılmış, sonunda tabletlerin Hitit Kraliyet
arşiv/kütüphanesine ait oldukları saptanmıştır. Hem arşiv hem de
kütüphane niteliği taşıdığı düşünülen bu arşiv-kütüphane, Anadolu’nun
bugüne kadar bilinen ilk kütüphanesi olarak değerlendirilmektedir (Alkan,
2015, s. 13). 1906-1908 yılları arasında Hattuşa’da yapılan kazılarda
ortaya çıkan kil tabletlerden oluşan koleksiyonun içeriğinde, diplomatik
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krizler, rekabetler, dış güçlerle müzakereler, anlaşmazlıklar, hatta kişisel
ve duygusal konular dahi yer almaktadır (Castleden, 2005, s. 201).
Öte yandan, Mezopotamya ve Mısır'da yazı icat edilene kadar
kütüphane kavramına ilişkin bir anlayıştan söz edilemez. Diğer yazılar
5.000 yıl önce Girit'te Minoslular tarafından, yaklaşık 4.000 yıl önce
Anadolu'da (modern Türkiye) Hititler tarafından ve yaklaşık 3.500 yıl önce
ise Çin'de icat edilmiştir (Landauer, 2019).
Büyük olasılıkla, yazının ve papirüsün icat edildiği yer olan Mısır’da
Thebes civarlarında bulunan iki mezarda “kütüphaneci” ünvanı kaydının
bulunması (Şenalp, 1957, s. 40) kütüphanelerin varlığına ilişkin önemli bir
işarettir. Mısır’da olduğu varsayılan ilk kütüphaneler, Babil'de saraylar ve
tapınaklarla bağlantılı bir yapıda konumlandırılmışlardır. Mısır'da kayıtlı
tarihin en az M.Ö. 3200'e kadar ya da aşağı yukarı yazı ve kayıtların
Babil'de başladığı zamana kadar gittiği düşünülmektedir. Mısırlılar
tarafından yazılan en eski yazı biçimi piktografiktir ve bu yazının
günümüze ulaşan pek çok örneği yazılı anıtlarda bulunmuştur. Bu erken
dönem resim yazıları taşlara oyulduğundan, kutsal taş yazısı anlamına
gelen Yunanca hiyeroglif terimiyle anılmaktadırlar. Yazının ilerlemesiyle
beraber, yazılı belgeler kayıt altına alınmaya başlanmış ve resmi yazıların
saklanması için saray ve tapınaklarda özel odalar ayrılmıştır.
Kütüphaneden önce arşiv yapılanmasının oluştuğu konusunda kuşku
duyulmamaktadır. Hükümet, kilise veya iş kayıtlarına, tarih, edebiyat veya
teolojik içerikli eserlerin eklenmesi ile beraber ilk gerçek kütüphanenin
ortaya çıkmasından çok önce bu belgelerin sistematik bir düzen içinde
korunduğu anlaşılmaktadır (Harris, 1999, s. 27). Mısır’da
kitaplıkların/kütüphanelerin gelişiminin Babil’deki çizgiyi izlediği ve
resmi daire kitaplıkları ya da arşivlerinin içeriğinde, genellikle zamanı ve
uzamı denetleyen yazılar, takvimler, kronolojiler, yargı zabıtları ve
askerlik konusunda elde edilen başarılara ilişkin kayıtların yer aldığı
bilinmektedir. Ninova’da II. Ramses Ozymandias’ın Asur Banipal’dan
önce bir kütüphane kurduğu da bildirilmektedir. Ozymandias, ayrıca
Teb’te’ dinsel yazılar için ayrı bir kütüphane daha kurmuştur. Bu
kütüphanenin 20.000’den fazla papirüs tomarını içerdiği düşünülmektedir
(Baysal, 1987, s. 4).
Yazılı bilgilerin bir tür depoda derlenip toplanması, uygarlığın kendisi
kadar eski bir uygulamadır. Antik Mezopotamya'da bulunan yaklaşık
30.000 kil tablet bunun bir örneğidir. Arkeologlar, Antik Mısır
şehirlerinden Amarna ve Teb'de İ.Ö. 1300-1200'e ait papirüs tomarlarını
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ve M.Ö. 704-681 yılları arasında Asur hükümdarı olan Kral Sanherib'in
başkent Ninova'daki sarayında binlerce kil tableti ortaya çıkarmışlardır.
Sanherib'in torunu Kral Asurbanipal'in kişisel koleksiyonunun keşfiyle ise
daha fazla kanıt açığa çıkmıştır. Söz konusu depo daha sonra kütüphane
olarak adlandırılmıştır. Böylece, özel ya da kamusal/halk kütüphanesi,
hangi katogoride anılırsa anılsın, bir kütüphane kurulmuş, inşa edilmiş,
daha sonra yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir (Krasner-Khait, 2001).
Asurbanipal tarafından kurulan geniş kraliyet kütüphanesi, Asur ve Babil
tabletlerininin bir araya getirilmesinden oluşan bir dermeye sahiptir. Babil
karakterleri ile yazılmış tabletlerin Babil kütüphanelerinden getirildiği,
diğerlerinin ise Asur kralının hizmetine yönelik olarak Babil yazmanları
tarafından yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Asur'un son imparatoru
olan ve yaklaşık yarım yüzyıl tahtta kalan (M. Ö. 668-627) Asurbanipal,
kültürlü, okumayı seven bir kişidir. Yazı sanatında ileri düzeyde beceri
sahibi olduğu gibi aynı zamanda öncülleri arasında bu sanatı onun kadar
iyi icra edenlerin bulunmadığına inanılmaktadır. Kütüphanesinde bulunan
ve yüzleri aşan sayıda mesleki yazılar, Gılgamış Destanı (Epic of
Gilgamesh), Yaratılış Destanı (Epic of Creation) ve Antik Yakın Doğu
edebiyatına ilişkin metinler günümüze dek ulaşan belgeler arasındadır
(Casson, 2001, s. 10; Fincke, 2004, ss. 111-112; akt. Keseroğlu ve Demir,
2016, s. 379). Asurbanipal, bir kütüphanenin yalnızca arşiv kayıtlarını
tutmakla sınırlı kalmaması, aynı zamanda güncel referans materyalleri
kaynağı olarak hizmet etmesi ve gelecek nesillerin eğitimine katkıda
bulunması gerektiğine inanmaktadır (Dunlap, 1972; akt. Rubin, 2010, s.
37). Asurbanipal'in kütüphanesi, modern tarihçilere Antik Yakın Doğu
insanlarıyla ilgili bilgiler vermektedir. Ayrıca, Nippur'da M.Ö. 1900 ve
Ninova'da M.Ö. 700 civarında kütüphanelerin bir kütüphane sınıflandırma
sistemi oluşturduğuna dair kanıtlar da vardır (Rajesh ve Balamurugan,
2020, s. 5681).
Eski Hindistan’da, M.Ö. 4. yüzyıla ait yazılı materyallerin mevcudiyeti,
el yazmalarının saklandığı ve kullanıcıların erişimine açık hale getirildiği
yerlerin kesin varlığına işaret etmektedir. Özellikle Budist eğitim ve
öğrenim sisteminin, kütüphanelere duyulan gereksinimi arttırdığı
düşünülmektedir. Anılan sistem çerçevesinde, bilgi, tıpkı bir öğretmenden
bir öğrenci grubuna olduğu gibi, kişiden kişiye aktarılarak çoğalmıştır. Öte
yandan öğretmenin bilgileri ise ustasından edindiği bilgilerdir. Eski
Hindistan, bu şekilde köklü bir öğretim kültürüne sahiptir. Modern
Hindistan'da oluşan zengin kültürün arka planında ise çeşitli batı
savaşlarının, yabancıların yağmalamalarının etkisi hissedilebilir. İngiliz
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kültürünün etkisi ise özel olarak öne çıkmaktadır. Orta Çağ’da,
Hindistan'ın hükümdarları ve elit/seçkinleri, başta el yazmaları olmak
üzere, çoğunlukla resimli ve genellikle doğu dillerinde yazılmış kitaplara
yoğun bir ilgi duymuşlardır. Birçoğu hala araştırmacıların pek azının
erişebildiği anıtsal kütüphanelere sahiptir. İngilizlerin Hindistan'a gelişiyle
kütüphanecilik bir misyon olarak görülmeye başlanmış; kütüphaneciler
eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kütüphane
geliştirme, milliyetçi hareketlerin gündemine alınmış ve halk hareketi
olarak kabul edilmiştir (Bhatt, 1995, s. 19; Rajesh ve Balamurugan, 2020,
s. 5682). Eski Hindistan'da, Sarasvatibhandagaras (Öğrenme Tanrıçası'nın
hazine evleri= treasure houses of the Goddess of Learning) diye
adlandırılan kütüphaneler, tapınaklar, manastırlar, eğitim kurumları,
saraylar ve hatta zenginlerin evlerinde özel koleksiyonlarla
oluşturulmaktadır (Nagar, 1987).
M. Ö. 4. ve 5. asırlara ait, günümüze ulaşan en eski Yunan (Grek)
papirusları o devre ait genel bir bilgi vermeye yeterli olmasa da az çok bir
fikir verebilmeleri bakımdan tarihî değere sahiptirler. Eski Yunanistan’da
Strabo ve Aristoteles gibi bilim insanlarının özel kütüphanelerine
rastlanmaktadır. Halka açık kütüphanelerin kuruluşu ise daha sonraki
devirlerde gerçekleşecektir (Şenalp, 1957, s. 41). Halka açık ilk
kütüphanenin M.Ö. 540 yılında Pisistratus tarafından Atina’da kurulduğu
bildirilmektedir (Baysal, 1987, s. 4). Bu tarihten 140 yıl sonra (M.Ö. 400)
ilk kitapevlerinin de (bookstore) yine Atina’da kurulduğuna ilişkin bilgiler
verilmektedir. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar, bu kitabevleri kitap
ve çeşitli grafik ürünlerin hem üretimi hem de satışı vb. hizmetlerle ve aynı
zamanda yayınevleri olarak da işlev görmüşlerdir (Pettersson, 2002, s. 60).
Milâttan önceki devirlerde (M.Ö. III. asrın ilk yarısı) antik dünyanın en
büyük ve en meşhur kütüphanesinin bir Yunan sömürgesi olan İskenderiye
şehrinde görüldüğü bilinmektedir. I. Ptoleme zamanında başlayan kültürel
bağlamdaki Grek-Mısır ilişkileri II. Ptoleme zamanında daha da artmıştır.
Hükümdar, birçok Yunanlı bilim insanını memleketine davet etmekte;
zaten o sıralarda birçok karışıklıklar içinde bulunan Yunanistan’dan
uzaklaşmak bilim insanları tarafından da cazip görülmektedir. II. Ptoleme
tarafından davet edilen Grek bilim insanlarının amacı, burada Grek
literatürünün en iyi kopyalarından bir koleksiyon oluşturmak, düzenlemek
ve geliştirerek tanıtmaktır (Şenalp, 1957, s. 41). İskenderiye Kütüphanesi,
antik dünyanın en büyük ve en önemli kütüphanesidir. Ptolemaios
hanedanının himayesi altında gelişmiş; M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmesinden
M.Ö. 30'da Roma'nın Mısır'ı fethine kadar önemli bir bilim merkezi olarak
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işlev görmüştür. Kütüphane, Ptolemy I Soter'in (M.Ö. 323–283) veya oğlu
Ptolemy II'nin (M.Ö. 283–246) saltanatı sırasında 6 kütüphane olarak
tasarlanmış ve açılmıştır (Rajesh ve Balamurugan, 2020, s. 5682).
İskenderiye (Alexandria) Kütüphanesi, antik dünyanın ilk kütüphanesi
değildir. Mısır tapınakları yıllarca bünyelerinde dini yazı ve çeşitli kayıtları
ile kütüphaneleri barındırmıştır. Antik dünyada, krallar ya da Aristo ve
Platon gibi Yunan filozoflarına ait özel kütüphaneler olduğu bilinmektedir.
İlk halk kütüphanesi de Atina’da açılmıştır. Ancak İskenderiye
Kütüphanesi, önemli bir kütüphane olarak özel bir yere sahiptir çünkü
Kralın himayesindeki kütüphane, Kralın denetiminde bir “bilimler
tapınağı” (mouseion) olarak bilim insanları tarafından araştırma yapmak
üzere kullanılmıştır (Trumble, 2003, s. 5). İskenderiye Kütüphanesi’nin ne
zaman ve nasıl imha edildiğine dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Kimi
tarihçiler, Kütüphane’nin en azından bir kısmının M.Ö. 48’de Sezar’ın
İskenderiye şehrini işgali sırasında ortadan kalktığı görüşündedir. Bununla
beraber, bu bilgiye ilişkin şüphe uyandıran durumlar da bulunmaktadır.
Blackburn, yok edildiği varsayılan parşömenlerin aslında onları korumak
için kütüphaneci tarafından kaldırıldığını ve hala keşfedilmeyi beklediğini
savunmaktadır. Yine de İskenderiye, Yunan İmparatorluğu'nun gerilemesi
ile kötüleşmiş ve MS üçüncü yüzyıla gelindiğinde, yağma ve yıkımdan çok
acı çekmiştir (Jochum, 1999; Blackburn, 2003; akt. Rubin, 2010, s. 39).
Esasen, antik dünyanın en ünlü kayıp kütüphanelerinden olan İskenderiye
Kütüphanesi tarihsel anekdotlarda oldukça geniş yer alsa da kütüphane
hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir. Yarım milyon belge ve el
yazması içerdiği tahmin edilen Kütüphane’nin nasıl göründüğüne, hatta
kesin konumuna ilişkin dahi hiçbir kayıt bulunmamaktadır (Orlean, 2020,
s. 100). Öte yandan, Ptolemy Hanedanlığı ile kurulup aynı uygarlıkla
birlikte yok olduğu söylenen İskenderiye Kütüphanesi ve Müzesi, önemli
bir ticaret şehrinde ve bir araştırma merkezinin parçaları olarak kurulması
dışında, aynı zamanda, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’yı etkilemesi ve
aydınlanma düşüncesinin tohumlarını ekmiş olmasıyla da önem
taşımaktadır. İskenderiye, hem kendi topraklarında hem de dünyada
üretilen kayıtlarının tümünü bir çatı altında toplama idealiyle harekete
geçmiş ve gittikçe büyüyen sayıdaki dermesini, biri büyük olmak üzere iki
kütüphane ve bir müzede korumuştur (Köklü, 2009, s. 19).
Tarihte önemli bir yeri olan bir diğer kütüphane, Bergama Kraliyet
Kütüphanesidir. Kütüphane, I. Attale tarafından kurulmuş ancak II.
Eumêne zamanında gelişmiştir. Bergama Kütüphanesi ile İskenderiye
Kütüphanesi arasında sürekli bir rekabet söz konusu olmuş, bu nedenle II.
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asrın başlarında Mısır Kralı Bergama’ya papirüs ihracını men etmiştir.
Ancak bu yasak, papirüsten daha dayanıklı olan, pergament ya da
parşömen diye anılan deriden mamul bir kâğıt cinsinin icadına yol açmıştır.
M.Ö 133 yılında Bergama’nın Romalılar tarafından işgali ile kütüphane
önemini yitirmiş ve Marcus Antonius, Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya
yakılan İskenderiye Kütüphanesinin yerine onu hediye etmiştir. Böylece,
Kütüphane olduğu gibi İskenderiye’ye nakledilmiştir (Şenalp, 1957, ss. 4243). Anadolu’da Bergama dışında Efesos ve Hierapolis'de de kütüphane
bulunmakla beraber, antik devirde, en eski kütüphane tesisi yine
Bergama’dakidir. Efesos ve Hierapolis’dekiler çok daha geç devirlere
aittirler (Tunay, 1970, s. 112). Bergama Kütüphanesi, Pergamon
(Bergama) kentinin ve hükümdarlarının siyasi başarılarından çok kültürel
hizmetlerindeki başarılarına işaret eden bir yapıttır. 200.000 cilt yazma
eseri ve papirüs dışındaki parşömen kodeksleriyle, bulunduğu dönemde,
Hellenistik dünyanın Alexandria (İskenderiye) ve Antiocheia (Antakya)
gibi merkezlerindeki kütüphaneleriyle yarışarak Pergamon'un kültür-sanat
merkezi yönünü çarpıcı bir biçimde aydınlığa çıkaran bir kütüphane olarak
nitelenmektedir (Üreten, 2008, s. 435). Antik Tarihçi Plinius’a (MS. 23MS 79) göre, birbiriyle rekabet içinde olan Bergama ve İskenderiye
Kütüphanesi’nin her ikisi de en eksiksiz metin koleksiyonlarını toplamaya
çalışırken bir yandan da rakip düşünce ve eleştiri okullarını
geliştirmişlerdir. Papirüsün Bergama’ya gönderilmesinin durdurulması ile
şehir parşömen üretimi konusunda önde gelen bir yer haline gelmiş olabilir
(Gencer, 2018).
Roma kütüphanelerinde kitapların bağış ve miras yolu ile sağlandığı
bilinmektedir. Celsus Kütüphanesi de Aquila Celsus tarafından babasının
mirası ile babası onuruna inşa edilmiştir. Roma'nın kamu kütüphanelerinde
yapı ile beraber kitapların da kurulan bir vakıf sayesinde gelişmiş oldukları
bildirilmektedir. Vakıf olarak kurulan kütüphaneler arasında Celsus
Kütüphanesi de bulunmaktadır (Yıldız, 2003; akt. Taşkın, 2011, s. 94).
M.S. 135 yılında Tiberius Julius Celsus Polemaeanus onuruna oğlu Gaius
Julius Aquila tarafından yaptırılan Celsus Kütüphanesi’nde, yaklaşık 9.500
ile 12.000 arasında kitap rulosu bulunduğu tahmin edilmektedir.
Kütüphane yalnızca 150 yıl amacına hizmet etmiş, M.S. 3. yüzyılın
ortasında tahrip görmüştür (Casson, 2001; Padfield, 2005; akt. Taşkın,
2011, ss. 92-94).
Bilgiyi kayıt altına alan ilk kütüphaneler, uygarlıkların gelişiminde ve
bilginin kuşaklar boyu aktarımında oynadıkları rol bağlamında oldukça
önemlidirler. Mezopotamyalılar ve Mısırlılar gibi eski uygarlıkların en eski
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yazı biçimlerini (Mezopotamya çivi yazısı ve daha sonra Mısır
hiyeroglifleri) geliştirmesi ile yazıcıların ticari işlemlerin envanterlerini ve
kayıtlarını listeleyen kil tablet arşivleri oluşturmaya başlaması, o
dönemlerde daha çok arşiv niteliği taşıyan kütüphanelerin doğmasına
neden olmuştur. Bilgi birikiminin artmasına ve erken uygarlıkların
gelişimine etki eden bu kütüphanelerde, genellikle toplumları inşa etmek
için gereken önemli bilgiler paylaşılmıştır. Erken tıbbi teşhislerden, yıllık
hasat fazlasının envanterlerine, şehir devletlerini yöneten yasalara Hummurabi Yasası gibi – yazıcılar tarafından oluşturulan ve düzenlenen
bu belgeler, gerektiğinde bilgi alınabilmesi için biriktirilmiştir. Örneğin,
eski Mezopotamya hükümetinin büyük bir selden sonra hasadının iyi mi
yoksa kötü mü olacağını tahmin etmesi gerekiyorsa, yazıcılar planlamada
onlara yardımcı olmak için yetkilileri daha önceki hasat kayıtlarına
yönlendirebilmektedir. Bu şekilde, eski yazıcılar kütüphanecilerin rolünü
üstlenmişler; kayıtlı bilgilere erişim sağlayarak insanları bilgiyle
buluşturmuşlardır (Cite This For Me, 2018).
Roma medeniyetinin çöküşü ile kütüphaneler ihmâl yüzünden harab
olmağa başlamıştır. Büyük Theodosius, M.S. 392 de mâbedleri ve onlarla
beraber kütüphaneleri kapatınca, akıbetleri de belirlenmiş; eski Roma
kütüphanelerinin sonuncusu, büyük olasılıkla Roma Vandallar tarafından
yağma edilirken ortadan yok olmuştur. Bu tahribata karşın birçok yazma
eserler saklanmış ve Orta Çağ'lı hattatlar tarafından kopya edilip gelecek
kuşaklara kazandırılıncaya kadar korunmuşlardır (Özdemir, 1959, s. 37).
Antik Çağ’da, sosyal statüler ve sosyal tabakaların geleneğin güvencesi
altında güç kazanan hâkimiyeti, çağın toplumsal ve ekonomik bağlamda
öne çıkan özelliklerinden biridir. Geleneksel ve inanç temelli statülerin,
Antik Çağ boyunca varlığını güçlü bir biçimde sürdürmüş olması, büyük
ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşümün gerçekleşmesini geciktirmiş,
servet ve mülkiyetle doğrudan ilişkili bir ekonomik sınıf olan tüccar
kapitalist sınıf Antik Çağ’da olduğu gibi Orta Çağ’da da
olgunlaşamamıştır. Büyük toplumsal dönüşümler, bu ekonomik sınıfların
öncülüğünde ancak Modern Çağ’da başlayacaktır. Antik Çağ ve Orta
Çağ’da ekonomik değişimin yönünü ve hızını, statü bağları özellikle de
soyluluk belirlemektedir (Taş ve Günay, 2015, s. 163).
Anlaşıldığı gibi, Antik Çağ’ın toplumsal ve sosyal yapısını karakterize
eden niteliklerden biri, keskin sınıfsal ayırımdır (krallar, ruhban sınıfı,
aristokrasi, soylular, üst düzey yöneticiler ile sosyal hiyerarşide daha arka
planda kalan çiftçiler, ticaretle uğraşanlar/ zanaatkârlar ve hiçbir hakkı
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olmayan köleler vb). Sosyal piramitte gücü elinde tutan üst sınıfların;
krallar, Kilise ve dini mekanizmaların otoritesi, daha çok arşiv niteliği
taşıyan
ilk
kütüphanelerin
yapılanmasına
da
yansımıştır.
Arşiv/kütüphaneler, ayrıcalıklı kişi ya da gruplara (kraliyet, ruhban kesim,
düşünürler, varlıklı kişiler vb.) hizmet eden özel koleksiyonlara sahiptir.
Anılan kişi ya da grupların eliyle kurulan ve/ya da onlara hizmet eden bu
elitist, görkemli kütüphaneler, nüfuzu ve prestiji simgelemekte, zaman
zaman da kültürler arasında rekabet aracı olarak kullanılmaktadır.
Kütüphanelerin ayrıcalıklı sınıfların tekelinde gelişen yapısına karşın,
bilim, eğitim, kültür, edebiyat, sanat ve dini çerçevede kuşaktan kuşağa
gelen koleksiyonlarının zenginliği ve kültürel katkısı yadsınamaz.
3. Orta Çağ kütüphaneleri
Orta Çağ dönemine ilişkin toplumsal gelişmeler, kitlesel insan göçleri
ve kentsizleşme (deurbanization) ile karakterize edilir. Klasik Antik Çağ’ın
gelişen toplumlarına karşı, Avrupa'daki Orta Çağ kentleri oldukça basit ve
zamanlarının gerisindedir. Şiddet, hastalıklar ve eğitimsizlik dönemin
belirleyici özellikleridir. Mimari, altyapı ve sanat alanlarındaki daha
önceki atılımlar sınırlıdır. Bu koşullar çerçevesinde, Orta Çağ denilince
akla ilk gelen şey büyük olasılıkla kitaplar ya da sanat değildir (Princh A/S.
CVR, 2022). Orta Çağ’da, ilk hıristiyan kiliselerinin bazılarında kitap
koleksiyonlarının varlığı bilinmektedir. Varlıklarından söz edilen
kütüphanelerden biri İskenderiye'deki kilisenin kütüphanesidir ve
Tertuliian (M.S. 200) Kütüphane’nin Tevrat'ın İbranice metni ile Yunanca
tercümesine sahip olduğunu ileri sürmüştür. Daha sonraları, Kudüs'teki
hıristiyan kilisesisinde de bir kitap koleksiyonu olduğu söylenir. Nola'lı
Paulinus, Nola'daki kilisede mevcut bir secretum veya okuma odası'nın
varlığına işaret etmektedir. Ancak bütün bu koleksiyonlar küçüktür.
Hıristiyan kilisesinde, kütüphane konusunda ilk önemli gelişme,
kütüphanelerin manastırlarda kurulması ile gerçekleşmiştir (Özdemir,
1959, s. 37).
Orta Çağ’da genellikle manastırlarda ve psikoposluklarda kurulan
kitaplıklar dikkati çekmektedir. İlk manastır kitaplığının M.S. 540’da
Romalı Komutan Cassiodorus’un Vivarium’daki çiftliğinde kurulduğu
bildirilmektedir. Benediktin tarikatının kurucusu Benediktus von Nursia,
kitap çoğaltma görevini keşişlerin yaşama kuralları arasına yerleştirmiştir.
Batıda Orta Çağ’da tüm kitaplıkların kitap sayısı nadiren bini aşmıştır. On
üçüncü yüzyılda Roma Papalık Kitaplığı’nın kitap sayısı yalnızca 500’dür.
Söz konusu kitaplar, büyük salonlarda rahleler üzerine konulmakta ve
25

rahleye zincirlerle bağlanmaktadır. Zincirli kitaplıkların bugün müze
olarak kullanılan en tanınmışlarına örnek olarak, Cesena, Hereford,
Goldberg ve Zuthpen verilebilir (Baysal, 1987, s. 5).
Orta Çağ’da Roma kütüphanelerine bakıldığında, Geç Antik Çağ ve
Orta Çağ dönemlerinde, Akdeniz'i yüzyıllarca yöneten ve kentlerde
kurduğu 28 kütüphane ile yaydığı kültürle tanınan bir Roma yoktur.
İmparatorluk bölünmüştür ve daha sonra M.S. 330'da Roma
İmparatorluğu'nun başkentini Konstantinopolis olarak yeniden
adlandırılan Bizans şehrine taşıyan Büyük Konstantin yönetiminde
yeniden birleşmiştir. Antik Çağ’da aktif olan Roma entelektüel kültürü ve
akademik dünya, gücün sıradan insanlardan Hıristiyan din adamlarına
geçerken yaşadığı dönüşümden etkilenmiştir. Batı çökerken, kitaplar ve
kütüphaneler gelişmiş ve doğuya; Bizans İmparatorluğu'na doğru akmıştır.
Dolayısıyla dört farklı türde kütüphanenin kurulduğu görülmüştür:
“imparatorluk (imperial); ataerkil (patriarchal), manastır (monastic) ve
özel (private). Her birinin kendine özgü bir amacı vardır (Malik, 2014, s.
63). İmparatorluk Kütüphanesi, başkentteki diğer önemli binalarla birlikte,
İmparator Büyük Konstantin'in kendisi tarafından bir imparatorluk
kararnamesi ile kurulmuştur. Konstantin tarafından görevlendirilen baş
kütüphaneci Lucianus’un görevi kütüphaneyi yönetmek ve aynı zamanda
da İmparator’a bir kitap listesi önermektir. İmparatorluk kütüphanecisinin
statüsü, İmparator’un günlük okumasını etkileyebileceği ve
yönlendirebileceği için son derece önemli görülmüştür (Nedelcu, 2016, s.
77). İmparatorluk Kütüphanesi gibi, İmparatorluğun çöküşüne kadar
varlığını sürdürecek olan Ataerkil Kütüphane, İmparatorluk
Kütüphanesi’nin temel laik eserlerinin aksine, esas olarak teolojik içerikli
Yunan eserlerinden oluşmaktadır. Rum Bizans nüfusu düşünüldüğünde bu
durum anlaşılır görünmektedir. Patrik'in bilgili bir insan olarak Latince
bilmesi gerekirmektedir ancak Yunanca konuşan cemaatiyle iletişim
kurabilmesi için Yunancayı da bilmesi önemlidir. Orta ve Geç Bizans
tarihinin en az bir döneminde, yalnızca din adamlarının halka açık öğretim
yapmasına izin verilmiştir. Anlaşıldığı gibi, anılan dönemde, belirli
koleksiyonlara erişim sınırlıdır; bilgi ve öğrenme, azınlık ve ayrıcalıklılara
özgü kontrollü bir meta olarak görülmektedir (Ilie, 2007, ss.6-7). Manastır
kütüphaneleri tarihsel süreçte organize manastırlığın ortaya çıkmasıyla
başlamıştır (bu durum, İmparator Konstantin ile Licinius'un
Mediolanum'da İmparatorluktaki Hıristiyanlar için dini hoşgörü fermanı
yayınlamasıyla 313'ten sonra gerçekleşecektir).Tipik olarak, her
manastırın çeşitli el yazmalarından oluşan bir kütüphanesi vardır. Bunların
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koleksiyonları arasında, Kutsal Kitap'ın kopyalarından, [Hristiyanlıkta
yazıları din konusunda kural olarak kabul edilen kişiler sayılan] Kilise
Babalarının (Church Fathers) eserlerinden ve Yunan edebiyatı yazarlarına
ilişkin eserlerden söz edilebilir (Nedelcu, 2016, ss. 82-83). Manastır
kütüphanelerinin manastırlarda verilen eğitime koşut olarak biçimlendiği
anlaşılmaktadır. Örneğin, özellikle V. ve VI. yüzyıllarda faal rol oynamış
olan Akemetes Manastırı Okulu’nun büyük kütüphanesi, benzerleri gibi,
din ağırlıklı dersler verdiği için, ders programında dünyevî ilimlerden
yalnız gramer ve belâgata yer vermiştir. Bu nedenle kütüphanesinde dinî
eserlerden başka yalnız tıp, gramer ve belâgata dair kitaplar bulunmaktadır
(Mutlu, 1959, s. 45). Özel kütüphaneler, Bizans İmparatorluğu'ndaki en
yaygın kütüphane türüdür çünkü el yazmaları koleksiyonlarını toplayan
çok sayıda bilgin vardır. Tanınmış özel Bizans kütüphaneleri arasındaki
örnekler şöyle sıralanabilir: Libanius (314-392/393); imparator Büyük
Justinian (527-565); Cosmas the Scribe; Tychius; Kutsal Patrik Büyük
Photius (858-867, 877-886); Kapadokya'daki Caesarea başpiskoposu
Arethas (860-939); imparator Konstantin VII Porphyrogenitus (912-959)
ve imparator II. John Comnenus (1118-1143) (Nedelcu, 2016, s. 87). Özel
bir Bizans kütüphanesinin varlığına ilişkin en erken kayıt, Shirik'li
Ananius'tan gelir. M.S. 620'de Shirik, öğretmen Tychius'un yanında
okumak için Konstantinopolis'e gelmiştir. Tychius'un büyük, özel bir
kütüphanesi olduğundan söz eder. Kütüphanesinde, gizli tuttuğu gibi açık
olarak sunduğu, dini ve dini olmayan, bilimsel ve tarihsel, tıbbi ve
kronolojik kitaplar da bulunmaktadır. Bu açıklamalar, Tychius'un
kütüphanesindeki koleksiyonların çeşitlilik özelliğinin olduğuna ve diğer
özel kütüphanelerin de bu tür eserlere sahip olduğuna işaret etmektedir.
Ayrıca, benzer eserlerin devlet destekli kütüphanelerde de varlığı
anlaşılmaktadır (Ilie, 2007, s. 19). Orta Çağ Skolastik Dönemi'nde
genellikle eğitim ve öğretim ile bilgi üretiminin gerçekleştirildiği kurumlar
12. yüzyıla kadar katedral ve manastır okullarıdır. Bu okullar, 12. yüzyılda
etkilerini yitirerek yerlerini üniversitelere bırakmışlardır. Üniversitelerin
katedral ve manastır okullarından farkı, hoca ve öğrencilerin seçimi,
düzenli ders programlan, tartışmalar, bilimsel çalışmalar ve
kütüphaneleridir. Ayrıca, üniversitelerde “bilginin kayıtlı olduğu ve
bilginin yayılmasına aracılık eden kitaplar, Hıristiyanlığın ilk
dönemlerinde olduğu gibi korunması gereken birer put değil, bilginin
üretimi ve yayımı için birer araç haline gelmiştir” (Rukancı ve Anameriç,
2004, s. 171). Bizans’ta anılan dönemlerde, üniversite kütüphanesinin
gerçekten var olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmasa da var olduğu
varsayılmaktadır. Kütüphane, Hukuk Kütüphanesi veya Hukuk Okulu
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olarak da anılmaktadır. İmparator II. Theodosius’un (M.S. 408-450), M.S.
425'te Konstantinopolis Üniversitesi'ni kurduğundan söz edilir. Öğretim
iki döngüye odaklanmıştır: “trivium” [Orta Çağ'da yedi beşeri ilimin üç
kola ayrılan alt bölümüdür] ve “quadrivium” [aritmetik, geometri, müzik
ve astronomi]. Konstantinopolis Üniversitesi'ne devam eden öğrencilere
öğretilen disiplinlerden biri de Roma hukukudur (Nedelcu, 2016, s. 89).
4. Rönesans ve Reform dönemi kütüphaneleri
Orta Çağ’ı izleyen dönem, çoğunlukla İtalya'da, en önemli ölçüde de
Venedik ve Floransa'da gözlemlenen, kayda değer bir ekonomik, sosyal ve
politik mayalanmanın oluştuğu bir dönemdir. Bu dönüşüme katkıda
bulunan etmenler arasında, laik monarşilerin yükselişi, artan milliyetçilik
duygusu, kilisenin gücünün azalması, okuryazarlığın artması, doğa
bilimlerine ve seküler siyasete duyulan ilgi ile eski Yunan ve Roma
düşünürlerinin felsefi geleneklerinin yeniden uyanması yer almaktadır.
Sipiritual aydınlanmadan çok Antik Çağ bilgisi ve yeni seküler bilgiye
yönelik yoğunlaşan tutku, Rönesans hümanizmini karakterize etmektedir
(Rubin, 2010, s. 43). Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesansla beraber
yaşanan toplumsal anlayış ve değişim, kütüphaneleri de önemli ölçüde
etkilemiştir. Manastır ve katedrallerde olup yüzyıllar boyu açığa çıkmamış
Yunan ve Latin uygarlıklarının düşünce ürünleri, dönemin kitap
koleksiyoncuları tarafından bir araya getirilmiştir. Rönesans döneminde,
artık eskinin kitapları koruma odaklı anlayışı yerini daha da fazla onların
kullanımına odaklanma anlayışına bırakmıştır. Öte yandan, el yazması
kitapların hızla artan nüfusun taleplerine karşı yetersiz kalması yıllardır
üzerinde çalışılan matbaanın gelişmesine zemin sunmuş; matbaanın
gelişimi ile beraber kütüphanelerin çoğalması ve kütüphane
koleksiyonlarında ciddi artışların yaşanması söz konusu olmuştur.
Kütüphaneler, salt kitap okumanın değil aynı zamanda bilgiye dayalı
toplumsallaşmanın ve bilgi alışverişinin merkezi haline gelmişlerdir
(Çakın, 2011, ss. 77-78). Hümanizma ve Rönesans hareketi kitaplıkları
canlandırmıştır. 15. yüzyıldan itibaren, Orta ve Kuzey İtalya'da,
hümanistlerin kütüphaneleri ve onların aydın kullanıcıları çoğalmış; her bir
İtalyan kentinde bilim insanlarının biraraya geldiği ortamları sağlamıştır.
1441 de Floransa'da kurulan Cosimo di Medici, “Laurenziana”,
Venedik’te kurulan Marciana, Roma’da kurulan Vaticana kitaplıkları
hümanizmanın ürünü olan kitaplıklardır (Baysal, 1987, ss. 5-6; Malik,
2014, s. 63). 16. yüzyıl, Rönesansın yarattığı toplumsal dönüşüm
sonucunda, önceleri tabu sayılan durumların; din üzerinde tartışma ve
eleştirilerin sahneye çıktığı dönemlerdir. Dinde reform hareketleri,
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protestanlığın gelişiminde öncü olan Martin Luther’in kütüphanelerin
kamusal eğitimde rolünü vurgulaması ve Almanya’da yerel yönetimlere
gönderdiği büyük kentlerde kütüphanelerin kurulması çağrısını içeren
genelge önemli etkiler yaratmıştır. Kısa bir sürede Almanya’da birçok
kentte kütüphaneler kurulmuştur. 1500’lü yıllardan 1800’lü yıllara kadar
tüm Avrupa’da okuryazar nüfus ve kütüphane sayısında artış gözlenmiştir.
Günümüzün milli kütüphanelerinin öncüleri olan kraliyet kütüphaneleri de
bu dönemde kurulmuştur (Çakın, 2011, ss. 78-79).
5. Sanayi Devrimi ve Aydınlanma dönemlerinde kütüphaneler
On sekizinci yüzyılda mekanik teknolojilerdeki ilerlemeler Sanayi
Devrimi'ne yol açmış, bu da kısa sürede ekonominin büyümesine ve
beraberinde bireysel ve toplumsal refahın da genişlemesine neden
olmuştur. Artık, vatandaşlardan bazılarının daha fazla boş ve kişisel
gelişimi için ayırabileceği zamanı olması söz konusudur. Bu gelişmeler,
yeni kütüphanelerin ve misyonların ortaya çıkması için verimli koşullardır.
Nitekim on sekizinci yüzyılın ilk yarısında sosyal kütüphaneler ortaya
çıkmıştır (Rubin, 2010, s. 47). On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru ve on
dokuzuncu yüzyılın ilk onlu yıllarında, kütüphaneler geliştirmeyi
amaçlayan birçok gönüllü dernek adına sosyal kütüphane terimi
kullanılmaktadır ancak bu terim yüzyılın ortalarına doğru kütüphane
derneği olarak değiştirilir. Sosyal kütüphane veya kütüphane derneği, nasıl
adlandırılırsa adlandırılsın, bu yapılar, kütüphane tarihçisi Haynes
McMullen'in terminolojisi çerçevesinde genel veya katı (strict) sosyal
kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler genel bir koleksiyona sahiptir ve
özellikle kırsal topluluklarda her meslek ve sınıftan kadın ve erkek
tarafından kullanılmaktadır. Bununla beraber bazen bir kadının erişimi
sadece bir erkek aile üyesi aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu tür
kütüphanelerin sayısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu
kesiminde 1790'lardan başlayarak çoğalmıştır. Daha sonra Ortabatı ve
Batı'da da, bu bölgelere yerleşim çoğaldıkça sayıları genişlemiştir (Stam,
2001, s. 109). Bununla beraber, on dokuzuncu yüzyılın ilk onlu yıllarında,
kadınların birçok kütüphaneden dolaylı/üstü kapalı biçimde veya açıkça
dışlanmış olması önemli bir sorundur. Örneğin, Genel Cemiyet Çıraklar
Kütüphanesi (General Society's Apprentices' Library), bu konunun pek çok
tartışmaya konu olmasından sonra, 1846'da, New York'taki diğer halk
kütüphanelerin öncüsü olan kütüphanelerin birçoğundan daha önce,
kadınları kabul etmiştir. Bu noktada, sanayi sektöründe işverenlerin neden
erkek çalışanları kadar kadınları arasında da okumayı teşvik etmeye
çalıştıklarını sormak, endüstriyel ekonomiye doğru dönüşüme eşlik eden
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kültürel gelişmelere ışık tutabilir. Nitekim yüzyılın sonlarında kadınlar,
New York Halk Kütüphanesi'nin mahalle kütüphaneleri sisteminin
çekirdeğini oluşturan serbest dolaşımlı ödünç veren (circulating)
kütüphanelerin kurulmasında ve yönetiminde kritik bir rol oynamışlardır.
Ancak bu özel kuruluşlar kamu kurumu tarafından eritildiğinde, onları
yöneten orta sınıf kadınlar neredeyse tamamen marjinalleştirilmiştir
(Glynn, 2005, s. 13).
Söz konusu gelişmelerin yaşadığı dönemlerde iki tür sosyal
kütüphaneden söz edilmektedir: özel (proprietary) ve abonelik
(subscription) kütüphaneleri. Özel kütüphaneler, kütüphaneye para
katkısında bulunanların satın alınan materyale fiilen sahip olması ilkesi ile
çalışmaktadır; kullanıcılar aynı zamanda paydaşlardır. Abonelik
kütüphanelerinde ise bireyler, koleksiyonu kullanmak ve ödünç almak için
ücret ödemektedirler ancak materyallere sahip değillerdir (Shera, 1965;
akt. Rubin, 2010, s. 47). Bazı sosyal kütüphaneler ise iki modeli de içeren
melez sistem ile çalışmaktadır; kimi üyeler hisse sahibi/paydaş kabul
edilirken, diğerleri yıllık abonelikle hizmet almaktadır. Çoğu sosyal
kütüphanenin elliden az üyesi vardır ve sonuç olarak koleksiyonlar
çoğunlukla oldukça küçüktür; genellikle 300'den az kitaptan oluşmaktadır
(Rubin, 2010, s. 47). 1700 yılında Amerika'da ilk kez dışarıya ödünç kitap
veren kütüphaneler (circulating libraries) tanıtılmıştır (Abdullahi, 2009, s.
491). Böylece, anılan dönemlerde ortaya çıkan, bir diğer kütüphane türü
ödünç kitap veren kütüphanelerdir. Bunlar, tipik olarak yıllık veya üç aylık
bir ücret karşılığında, kullanıcılara kitap kiralayan ticari işletmelerdir. On
yedinci yüzyılın sonlarında bir avuç kitapçı tarafından kitap kiralamak için
yapılan gayri resmi düzenlemelere dayanarak geliştirilen bu işletmeler,
1740'lardan ("circulating library" teriminin ve ticaret uygulamalarının
standart hale geldiği) yirminci yüzyılın ortalarına kadar gelişmiştir. Bu
kütüphaneler, kısmen kitapları daha geniş bir kitle için satın alınabilir hale
getirerek ve bundan da önemlisi, tüm okuyucuların okuyabileceği kitap
sayısını artırarak, modern popüler okuma kültürünün yaratılmasında
önemli bir rol oynamıştır. Söz konusu kütüphaneler 1740 ve 1840'lı
yıllarda kitap üretimine de önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.
Kullanıcılarından abonelik ücreti alan bu kütüphaneler, popüler romanların
yanı sıra ciddi konuları içeren yayınları da sunmaktadırlar. Dolayısıyla
ödünç kitap veren kütüphaneleri, abonelik kütüphanelerinden net bir
şekilde ayırt etmek güçtür (Eliot, 2006, ss. 125-126; Kastan, 2006). Sosyal
ve dışarıya ödünç kitap veren kütüphaneler 1800’lü yılların ortalarına
kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde varlıklarını sürdürmüş ve halk
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kütüphanelerinin
öncüleri
olmuşlardır.
Varlıklarının
gönüllü
organizasyonlara bağlı olması ve dolayısıyla artan finansal sorunlar, bu
kütüphanelerin çöküşüne neden olmuştur (Brey-Casiano, 2009, s. 498).
On yedi ve on sekizinci yüzyıllar, kütüphanelerin altın çağı olarak
bilinen dönemlerdir. Bu dönemlerde, Avrupa’da, Oxford'daki Bodleian
Kütüphanesi, Londra'daki British Museum Kütüphanesi, Paris'teki
Mazarine Kütüphanesi ve Bibliothèque Sainte-Geneviève, Viyana'daki
Avusturya Ulusal Kütüphanesi, Floransa'daki Ulusal Merkez Kütüphanesi,
Berlin'deki Prusya Devlet Kütüphanesi, Varşova'daki Załuski Kütüphanesi
ve St Petersburg’daki M. E. Saltykov-Shchedrin Devlet Kütüphanesi gibi
önemli kütüphaneler kurulmuştur. On sekizinci yüzyıl, kütüphane
tarihindeki tüm kültürel gelişmeler için bir ilerleme olarak kabul edilir. Bu
yıllarda işlevsel kütüphanenin başlangıcını görürüz. Fransa'da, Fransız
Devrimi ile 1789'da kilise kütüphanelerine ve zengin soyluların özel
kütüphanelerine el konulmasına tanık olunur ve koleksiyonlar devletin
malı olur. El konulan koleksiyonlar, yeni bir kütüphane olan Ulusal
Kütüphane’nin (Bibliothèque Nationale) denetimine geçmiştir (Malik,
2014, s. 64).
6. Kütüphane türlerinin doğuşu ve bu süreçlere etki eden
etmenler
Kütüphaneler, tıpkı diğer kurum ve kuruluşlar gibi, çağlar boyunca
içinde bulundukları sosyo-ekonomik, toplumsal, düşünsel, politik,
teknolojik vb. pek çok etmenden bağımsız biçimde gelişmemişlerdir. Söz
konusu tüm bu etmenler, toplumsal yapıyı dönüştürmüş; yaşam tarzı,
anlayış, beklenti ve tercihler değişmiş ve bu da kütüphanelerin işleyişine
önemli ölçüde yansımıştır. Kütüphanelerin gittikçe gelişerek, çeşitli
kitlelerin farklı gereksinimlerine koşut biçimde çeşitlenmesi; türlere
ayrılması, bu durumun doğal bir sonucudur.
Anglo-Amerikan demokrasi anlayışı halk kütüphanelerinin; Amerikan
ve Fransız Devrimi ile ortaya çıkan ulus kavramı, ulusal kütüphanelerin
ortaya
çıkmasıyla
sonuçlanmıştır.
Yükseköğretimin
gelişimi,
yükseköğretim kurumlarının gereksinimleri ve eğitim sisteminde değişen
anlayış; kişiyi tek bir ders kitabından ya da hocanın notlarından bağımsız
olarak bilgi kaynaklarına yöneltme amacı, üniversite ve okul
kütüphanelerinin gelişimini tetiklemiştir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi
ve bilim kollarında uzmanlaşma ise çok sayıda özel konu kütüphanesinin
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doğuşuna neden olmuştur (Baysal, 1987, s. 11; Wiegand ve Davis, 1994,
s. 5).
6.1. Halk kütüphaneleri
Sosyal kütüphane hareketi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halk
kütüphanesi hareketinin öncüsü olmuştur. Sosyal kütüphane hareketi,
öncelikle bir on dokuzuncu yüzyıl olgusudur ve genellikle yüzyılın başında
gelişen halk kütüphanesi hareketinin temellerini attığı kabul edilir.
Hareketin öncelikle Yeni İngiltere (New England) ve Orta Batı’nın
(Midwest) bir fenomeni olduğu söylenir (Buchanan, 1992). Tarihsel
süreçte, kütüphanecilerin demokratik sürece katılımı artırmak için tüm
insanlarla, özellikle de yoksul insanlarla birlikte çalışarak, tüm insanlara
hizmet etme taahhütlerini genişletme ve güçlendirme yolları çok
karmaşıktır. Bunu anlamak için, halk kütüphanesi hareketinin kökenlerine
ve kütüphanecilerin topluluklarına yanıt verecek mekanizmalar
geliştirmek için yaptıkları çalışmalara ilişkin genel bir anlayış gereklidir
(McCook, 2001, s. 29-30).
İngiltere’de Depresyon yıllarını izleyen dönemlerde, 1838’de William
Lovett tarafından Parlamento’ya sunulan “Halkın Anayasası” (The
People’s Charter) adlı beyanname halk kütüphanelerinin gelişim tarihinde
anılması gereken önemli bir olaydır. Lovett, işçi sınıfı için daha iyi sosyal
ve ekonomik koşulların gerekliliğini savunan zamanının en tanınmış
aktivistlerinden biridir. Henüz 1836 gibi erken bir tarihte işçi sınıfının
entelektüel ve sosyal gelişimini teşvik etmek üzere bir kütüphane
anlayışını tasarlamıştır (Brey-Casiano, 2009, s. 496; Grant, 2021, ss. 7374). Lovett’in talepleri Parlamento tarafından reddedilmiş ancak bu girişim
çalışanların ve yoksulların eğitimi için hazırlanan Yazılı Belge Eylemi’ne
(Chartist Movement) esin olmuştur. “Chartist” olarak adlandırılan ve
radikal organizasyonların üyelerine kitaplar ödünç veren bu okuma odaları
ülke çapında yaygınlaşmış; popüler duruma gelmiştir. Bu yapılar, dönemin
abonelik kütüphaneleriyle (subscription libraries) rekabet etmişlerdir. Tüm
bunların sonucunda, Parlamento 1847 yılında bir yasa ile Halk
Kütüphaneleri Komitesi’ni Birleşik Krallık boyunca kütüphaneler kurmak
üzere görevlendirmiştir. William Ewart tarafından yönetilen ve kütüphane
öncülerinden Edward Edwards’ın desteklediği Komite, 1849 yılında bir
rapor hazırlayarak ülke çapında kütüphanelerin yetersizliğini öne sürerek
herkese ücretsiz kütüphane hizmeti verilmesi talebinde bulunmuştur. Tüm
bu çalışmalar ile beraber Halk Kütüphaneleri Yasası (1850) kabul edilmiş
ve nüfusu 10.000’den fazla olan kentlerden halk kütüphanelerinin
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desteklenmesi için vergi alınması söz konusu olmuştur. İskoçya ve İrlanda,
benzer yasalarla Birleşik Krallığı izlemiştir (Brey-Casiano, 2009, s. 496).
Söz konusu yasanın, Birleşik Krallık’ta uygulama alanına girmesinin
bugünkü anlamda, başka bir deyişle çağdaş anlamda, halk
kütüphanelerinin ortaya çıkışını gösterdiği düşünülmektedir (Keseroğlu,
1989, s. 33). Amerika Birleşik Devletleri’nde ise modern anlamda halk
kütüphanelerinin -genel halka ücretsiz kütüphane hizmetleri sunan ve
halkın vergileri ile desteklenen yerel veya belediye kurumlarıPeterborough, New Hampshire'ın halk kütüphanesini kurduğu 1833 yılına
kadar uzandığı belirtilmektedir. Büyük bir şehirde ilk büyük halk
kütüphanesi 1848-1854 yıllarında Boston'da kurulur. 1849'da New
Hampshire, yerel toplulukların halk kütüphaneleri kurma sürecini
kolaylaştıran kapsamlı etkinleştirme yasasını kabul eden ilk eyalet
olmuştur. Ancak halk kütüphanesi hareketi, tam anlamı ile sonraki on
yıllarda yavaş yavaş gelişecektir (McMullen 2000, s. 31; akt. Kevane ve
Sundstrom, 2014, s. 117).
Öte yandan, anılan yıllarda, Atlantik'in diğer yakasında
Massachusetts'teki Horace Mann ve Rhode Adası'ndaki Henry Barnard
gibi doğulu eğitimcilerin teşvikiyle, Amerikan eyalet yasama organları
daha önce okul bölgelerinde kamu kullanımı için vergi destekli
kütüphaneler kurmuştur. Ayrıca, 1849'dan sonra Yeni İngiltere’de eyalet
belediye halk kütüphanesi yasaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Birçok
Amerikan vatandaşına göre bu yeni halk kütüphanesi kavramı demokrasiyi
geliştiren ve gücünü eşitlikçilik anlayışından alan bir değerdir. Yerel
yönetimlere bağlı ve vergi destekli halk kütüphanesinin bu özel tezahürü
henüz bu yıllarda emekleme döneminde olmasına karşın, popülerliği
1850'den sonra istikrarlı bir şekilde artmıştır. Daha sonra, 1890'larda
kütüphanelerin gelişiminin, Amerikalı Joseph Harrison gibi ilerici fikirli
genç erkek ve kadın kütüphanecilerle birlikte dinamizm kazandığı
bilinmektedir (Bruce, 1994, s. x).
Harris’e (1975, s. 2) göre, Amerikalı kütüphaneciler, halk kütüphanesi
hareketinin 1850'lerde bir grup aydınlanmış sivil lider tarafından yönetilen
entellektüel bir orta sınıf tarafından Boston Halk Kütüphanesi’nin kuruluşu
ile başladığına inanmaktadır. O ilk yıllarda bu hareketin, halk
kütüphanesini bilimsel araştırmalar için seçkin bir merkez haline getirmeyi
planlayan aristokrat bir entelektüel sınıf tarafından ele geçirilme
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da ileri sürülmektedir. Oysa bu girişim,
halk kütüphanesinin sıradan insanın sürekli eğitimine adanması ve
koleksiyonlarının ve hizmetlerinin mümkün olduğunca geniş çapta popüler
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olması konusunda ısrar eden George Ticknor liderliğindeki bir grup insan
ve liberal reformcu tarafından planlanmıştır. Gerekçeleri, kitapların,
insanın entelektüel gelişimi için birincil araçlar olması ve ortalama bir
insanın karşılayamayacağı kadar pahalılığıdır (Harris, 1975, s. 2).
Glynn (2005, s. 13), bu dönemde izlenen toplumsal yapıdaki
cumhuriyetçi kültürden liberal kültüre doğru kademeli bir kaymanın
kütüphanelerin
gelişimine
yansıdığı
görüşündedir.
Devrimci
cumhuriyetçilik, vatanseverlik, dindarlık ve yurttaşlık görevi gibi, bireyi
arka planda tutan sosyal değerler ve erdemlere vurgu yapmaktadır. Aksine,
liberalizm, bireysel gereksinimlere veya arzulara bağlı ya da bir grup bireyi
toplumun geri kalanından ayırma eğiliminde olan değerleri vurgular.
Örneğin, İç Savaş'tan önceki yıllarda cumhuriyetçilik yavaş yavaş
azalırken, bazı kütüphanelerde, nitelikli yayınların okunması argümanı,
belli başlı üyelerinin seçkin statüsünü öne çıkarmak için kullanılmıştır.
Aynı zamanda, kısmen, popüler romanların satın alınması konusunda
çatışmalar ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni, popüler romanların kamusal
amaca hizmet etmeyen bir özel eğlence biçimi olarak kabul edilmesidir
(Glynn, 2005, s. 13). Anlaşıldığı gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin
cumhuriyetçilik üzerine inşa edildiği ve liberalizmin on dokuzuncu
yüzyılın başlarında daha “görünür” bir ideoloji olarak ortaya çıktığı genel
olarak gözlemlenebilirken, bu geçiş karmaşık bir yapı sergilemektedir
(Combs, 2010, s. 4-5). Söz konusu karmaşıklığın, politik ve toplumsal
dinamiklerin hızlı dönüşümü ile yaşanan görüş ve değer çatışmalarından
kaynaklandığı düşünülebilir.
Arka planında yer alan pek çok sancı, mücadele ve proaktif girişim ile
beraber halk kütüphanelerinin kuruluşu ve gelişiminde, Sanayi Devrimi
sonrasında dönüşen toplumsal yapı ile demokrasi ve eşitlik anlaşının etkisi
bulunmaktadır. Nitekim Yılmaz (2002, s. 332), halk kütüphanelerinin,
sanayileşmenin yol açtığı toplumsal değişim sürecinin bir gereği ve sonucu
olarak ortaya çıktığına işaret etmektedir. Sanayileşmenin özellikle eğitim
ve kültür alanında getirdiği değişim halk kütüphanelerinin gelişimi
bağlamında da belirleyici olmuştur. Sanayileşmenin, özellikle üretimde
verimliliği sağlamak için temel resmi eğitimi ve okuryazarlığı “asgari
standart” haline getirmesi; düşünce, tutum ve değerlerdeki değişim ya da
bir diğer deyişle yaşam tarzındaki değişim halk kütüphanelerini toplumsal
yaşamın bir parçası haline getirmiştir. Halk kütüphaneleri kent kültürünün
bir ürünü olarak da var olmuştur (Yılmaz, 2002, s. 332). Halk
kütüphanelerinin en önemli amaçlarından biri bireylerin demokratik bir
toplumda tam olarak aktif katılımcı üyeler olabilmeleri için gereken
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eğitimi ve desteği sağlamaktır. Halk kütüphaneleri, kısıtlamalar ve
baskıların olduğu ortamlarda dahi, halka, adil, erişilebilir, pozitif, besleyici
bir kamusal alan sağlamak için adım atması gereken kuruluşlardır. Öte
yandan, halk kütüphanelerinin demokratik yaşamın bu temel yönüne
hizmet etme taahhüdü, tarafsız, politik bir duruştan çok bir aktivizmi ve
kütüphanenin misyonunu yeniden düşünmeyi gerektirir (Alsted & Curry,
2003; Appleton, 2020, s. 47).
Tarihsel süreç, halk kütüphanelerinin toplumsal devrimden doğduğunu
göstermektedir. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında evrensel eğitime
ilişkin yönelimi destekleyen diğer toplumsal gelişim kurumlarının yanında
halk kütüphaneleri de yer almıştır. Öte yandan, önceki yüzyıllarda olduğu
gibi, yirminci yüzyılda da halk kütüphaneleri, o dönemin politik ve sosyokültürel yapısı ile biçimlenmiş; kapitalizmin yükselen etkisi kütüphanelere
yansımıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın tetiklediği üretkenlik dürtüsü ile
birlikte, bir dizi ekonomik, politik ve kültürel hamle, üzerinde kitlesel
tüketim projelerinin yürütüldüğü kültürel alanı yaratmıştır. Bu da, örneğin,
Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun ortak bir ulusal vizyon olarak
kapitalizmi desteklemesini gerekçelendirmektedir. Bu yüzyıldaki halk
kütüphaneleri, bilinçli karar verme yeteneklerine sahip, üretken, çalışma
yaşamına katılabilecek ve bir pazar segmenti olarak satın alma potansiyeli
ile ekonomiye katkıda bulunabilecek bir orta sınıf yaratmaya odaklanan
kapitalist
gündemin nitelikleri ile gelişimini
sürdürmüştür.
Kütüphanelerin odak noktası bir yandan Avrupa göçmen nüfusunun
gereksinimlerini karşılamak bir yandan da ekonomik toparlanma ve
canlanmayı sağlamak olmuştur. Anılan dönemler boyunca kütüphaneler,
sosyal adaleti benimseyen eşitlikçi idealleri beslemek, etki tabanını sosyal
yardım alanlarını içerecek şekilde genişletmek, meslekte hizmet temelli bir
etik oluşturmak ve ortak hedeflere yönelik toplum temelli sosyal adalet
kurumlarıyla ortaklıklar oluşturmak üzere liberal eğilim göstermişlerdir.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kemer sıkma politikalarına karşın halk
kütüphanesi, müzik kayıtları gibi yeni medyaya ulaşımın önemli bir aracı
ve dergi ve gazete koleksiyonları ile yenidünyalara kapıları açan bir ortam
olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, yirminci yüzyıl, halk
kütüphanelerinin, kullanıcılarına yönelik, yaşam boyu öğrenme,
demokrasi ve düşünce özgürlüğünü ilke alan modelleri ve değişen hizmet
felsefelerini keşfettiği bir çağ olmuştur. 1900'lerin başında halk
kütüphanelerindeki yetişkin hizmetleri, bir genişleme ve sosyal yardım
hareketinin ve daha sonra 1920 ve 1930'daki ulusal yetişkin eğitimi
programının parçasıdır. Bu yıllarda, anılan eğilimin sonucunda,
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hizmetlerin yetersiz hizmet verilen farklı nüfuslara yönelik genişletilmesi
de söz konusudur. Kütüphane kaynakları ve personeli de hizmet edilen
toplumun gereksinimlerine yanıt olarak programatik bir dönüşüm
yaşamıştır (Batt, 2009, s. 57; Karl, 2009, s. 9; McDonald & Levine-Clark,
2017, s. 4220).
“Bilgi”, “bilgi çağı” gibi kavramlarla karakterize edilen yirmi birinci
yüzyılda kütüphaneler, internet ve internet tabanlı gelişim ve teknolojik
ilerlemelere ilişkin süreçlerden önemli düzeyde etkilenmiş, yeni kurulan
kütüphaneler bu etmenlerle biçimlenmiş ve var olanlarsa genellikle
yeniden yapılanmaya çabalamıştır.
Bu çağda, geleneksel kütüphaneden dijital kütüphaneye dönüşüm
dünyada neredeyse tüm kütüphanelerin eğilimi olurken, dijital kayıtların
ve hizmetlerin kullanıcılar için uyarlanmasında kütüphanecilerin birçok
zorlukla ve çabayla yüzleşmesi gerekmiştir. Hükümet ve sivil toplum
kuruluşları dâhil her sektörün dijital kütüphane geliştirilmesi ve
kullanımını teşvik etmek için işbirliği yapması gerekmiştir.
Kütüphanecilik anlayışında dikkate değer değişimler yaratan bilgi ve
iletişim teknolojileri, kütüphanelerin derme yapılarında, hizmetlerinde,
binalarında ve kütüphanecilerin sahip olması gereken niteliklerde çeşitli
değişiklikler yaratmıştır. Örneğin, uzaktan eğitim uygulamalarının
yaygınlaşması, kütüphanelerin kullanıcı kavramı ve hizmetleri ile beraber
hizmet felsefelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirmiştir.
Günümüzde çok sayıda öğrenci bulunduğu ortamdan eğitim alarak
eğitimini destekleyen doküman ve kaynaklara uzaktan erişebilmeyi
istemektedir (Yıldız, 2010, s. 185; Haris, 2016, s. 2).
Halk kütüphanelerinin, eğitim, yaşam boyu öğrenme, modernleşme,
sosyal kapsayıcılık, toplumsal gelişme gibi katkıları ile varlıklarının önemi
daha da fazla vurgulanmış; halk kütüphanesi standartları, Birleşik Krallık
gibi bazı ülkelerde, yerel yetkilileri halk kütüphanesi hizmetlerine yatırımı
artırmaya teşvik etmiştir. Ancak bu olumlu gelişmelere karşın, yirmi
birinci yüzyılda halk kütüphanelerinin, yeni teknolojik yeniliklerle, artan
iletişim okuryazarlığı düzeyleriyle, azalan profesyonel işgücüyle başa
çıkmak ve sunulan hizmetlerin düzeyini yükselterek kamuoyu bilincini
korumak gibi sorunları ön plandadır. Ayrıca, halk kütüphanelerini mevcut
iş modellerini gözden geçirmeye zorlayan kesintiler ve azaltılmış
kütüphane bütçeleri de yaşanan sorunlar arasındadır. Finansman krizleri
nedeni ile kapanan kütüphaneler, kitap bütçelerinin azaltılması ve/veya
binalardaki bakım çalışmalarının geciktirilmesi vb. sorunlar, Birleşik
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Krallık ve pek çok ülkede gündem konusu olmuştur. Aynı şekilde, halk
kütüphanelerine ilişkin algı bağlamında itibar yitirilmesi gerçeği de
geçerlidir. Buna karşın, halk kütüphanelerindeki kullanıcı hizmetlerinin
daha da dijital hale getirilmesi ve kütüphane (fiziksel) alanının alternatif
hizmetler için kullanılması, üzerinde durulan konulardır (Kajberg &
Gökçek, 2012, s. 94; Goulding, 2016, ss. 4, 17).
6.2. Ulusal kütüphaneler
Ulusal kütüphane, bir ülkenin hükümeti tarafından o ülke için önde
gelen bilgi deposu ve merkezi olarak hizmet etmek üzere özel olarak
kurulmuş bir kütüphanedir. Halk kütüphanelerinin aksine, vatandaşların
kitap ödünç almasına nadiren izin verir. Çoğu zaman, çok sayıda nadir,
değerli veya önemli eserleri içerir. Ulusal kütüphaneler, aynı ülkedeki
diğer kütüphanelerle karşılaştırıldığında, genellikle büyüklükleri açısından
dikkate değerdir. Bağımsız olmayan ancak kendi kültürlerini korumak
isteyen bazı devletler, derleme (legal deposit) gibi bu tür kurumların tüm
sorumluluklarını ve niteliklerini taşıyarak bir ulusal kütüphane
kurmuşlardır (Malik, 2014, s. 66). Çoğunluğunun başlangıcı Avrupa’ya
dayanan ulusal kütüphanelerin kökeni genellikle kraliyet kütüphanelerine
dayanmaktadır. Kraliyet kütüphanelerinden aktarılan koleksiyonlarla daha
sonra ulusal kütüphaneler oluşturulmuştur. Bunlar, çeşitli ülkelerden ve
kaynaklardan toplanan değerli kitapları ve el yazmalarını barındırma
eğiliminindedir. Daha çok Güney Amerika ülkelerinde, bu ülkelerin henüz
elde ettikleri bağımsızlıklarını temsil eden ve ulus olmanın sembolleri
olarak geliştirilen ulusal kütüphaneler, özellikle on dokuzuncu yüzyılda
önemli düzeyde gelişme kaydetmişlerdir. Dolayısıyla, anılan dönemlerde,
ulusal kütüphaneler, ulusa ilişkin yayınlanmış materyallerinin
koleksiyonlarını içermektedir; bu onların asli işlevidir ve bazı durumlarda
hala tek önemli işlevidir. Tüm bu kütüphaneler, kökenleri ne olursa olsun,
danışma işlevi gördükleri gibi ulusun bibliyografik mirasını ve hazinelerini
sergilemektedir. Bazıları ayrıca halk kütüphaneleri olarak ikili bir işlev
görmektedir (Line, 1994, s. 5). On sekizinci yüzyılda Amerikan ve Fransız
devrimlerinin ardından doğan ve tüm dünyaya yayılan milliyetçilik ile
beraber gelişen ulus kavramı, ulusal kütüphanelerin doğuşuna etki eden
önemli bir etmendir. On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda, yeni devletler
ortaya çıktıkça, ulusal kimliğin sembolü olarak ulusal kütüphanelerin
gelişimi sürmüştür (Lor, 2019).
Avrupa'da ulusal kütüphanelerin yükselişi, seküler monarşilerin ve
milliyetçiliğin büyümesiyle örtüşmektedir. British Museum, birkaç önemli
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özel koleksiyonun birleştirilmesiyle 1753'te kurulmuştur. İmparatorluk
Halk Kütüphanesi (The Imperial Public Library), şimdiki adı ile Rusya
Ulusal Kütüphanesi ise 1795'te Saint Petersburg'da kurulmuştur. 1800'lü
yıllara kadar artık çoğu Avrupa'da olan 20'den fazla ülkede ulusal
kütüphane oluşturulmuştur. En eski Güney Amerika ulusal kütüphaneleri
de 1777'de Kolombiya'da ve 1792'de Ekvador’da kurulmuştur. On
dokuzuncu yüzyılın sonlarında Avrupa ve Latin Amerika'daki hemen
hemen tüm ülkelerin ulusal kütüphaneleri vardır. Amerika Birleşik
Devletleri'nde ulusal kütüphane olarak kabul edilen Kongre Kütüphanesi
(Library of Congress) 1801'de kurulmuştur. Dünyanın en eski milli
kütüphanesi olan Fransız Kraliyet Kütüphanesi (French Royal Library) ise
Fransız Devrimi sırasında Bibliotheque Nationale olmuştur (Quinn, 2014,
s. 14). Devlet denetiminde ulusal bir kütüphane modeli ve yapılanması, on
sekizinci yüzyılın sonlarında gelişmeye başlamıştır. Fransa'da Birinci
Cumhuriyetle beraber kurulan Bibliotheque du Roi (1792'de Bibliothèque
Nationale olarak yeniden adlandırılır), XII. Louis (1499-1515) dönemine
ait olduğu düşünülen geniş bir kraliyet koleksiyonuna dayanmaktadır
(Williams, 2017, s. 23).
Bazı ulusal kütüphanelerin başlıca işlevi, ulusal referans koleksiyonunu
derlemek, ülkedeki en kapsamlı ve en büyük kütüphane olarak hizmet
etmek, her konuda ve tüm ülkelerden kitaplar almak ve onları sürekli
olarak korumayı garanti etmektir. Bu kapsamlı ideal, en iyi biçimde
Kongre Kütüphanesi, İngiliz Kütüphanesi, Fransa’daki Bibliotheque
Nationale ve Rusya Devlet Kütüphanesi gibi birkaç kütüphane tarafından
temsil edilmektedir (Line, 1994, s. 7).
Gelişmekte olan ülkelerde, ulusal kütüphaneler genellikle sömürge
döneminde kurulan kurumlar üzerine inşa edilmiş ve eski sömürge
gücünün ulusal kütüphane modelini takip etme eğiliminde olmuştur. Bu
kütüphanelerin misyonları bağlamında, ulusal, emperyal (imparatorluğa
ait) ve evrensel ufuklar iç içedir. Büyük ulusal kütüphaneler (British
Museum, Bibliotheque Nationale ve Kongre Kütüphanesi gibi), ulusal
kurumlar olmalarına karşın, kapsamları evrensel ve emperyal nitelikte
gelişmiştir. Sömürgelerde toplanan veya yağmalanan kitaplar ve diğer
belgesel materyaller dâhil her türlü numune ve eser, ulusal müze,
kütüphane ve arşiv koleksiyonlarına eklenmiştir (Lor, 2019).
Ulusal kütüphanenin işlevlerinin tarihsel arka planları ile birlikte üç
kategori ya da boyutta irdelenebileceği söylenebilir. Bunlar:
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Miras (heritage): Burada, ulusun edebi üretimine ve hazinesine vurgu
yapılmaktadır. Bu boyutu öne çıkan ulusal kütüphane, eski "klasik" ulusal
kütüphanelere yakındır. Bunlar, Avrupa kraliyet kütüphanelerinden
evrimleşmiş olanlardan bazılarıdır. Ulusun belgesel mirasına, zengin eski,
nadir ve değerli materyal (hazineler) koleksiyonlarının yönetimi ve
korunmasına ve bilim insanları ile araştırmacılara sunulan hizmetlere
yapılan vurgu ile karakterize edilir.
Altyapı: Bu boyutta, ulusal altyapının geliştirilmesine önem verilmesi
ön plandadır. Bu niteliği ile öne çıkan grup, on dokuzuncu ve yirminci
yüzyıllarda milliyetçi hareketler ve modernitenin gelişimine duyulan
gereksinim ile ortaya çıkmıştır. Nijerya, Güney Afrika, Tayland ve
Venezuela gibi ülkeler buna örnektir. Bu grupta geresinim duyulan altyapı,
ülkenin kütüphaneleri ile bilgi merkezlerini desteklemek üzere
yapılandırılan ulusal bibliyografyalar, ulusal toplu kataloglar, ulusal
kütüphaneler arası ödünç verme programları ve benzerleridir. Bu iki
yönelimin; miras ve altyapı boyutlarının özellikleri, bugün gelişen dünyada
birleştirilmiştir.
Kapsamlı Ulusal Hizmet: Burada, yalnızca başkentte bir okuma
odasında değil, ülke genelinde son kullanıcılara hizmet verilmesine
odaklanılması söz konusudur. Bu grup esas olarak Güneybatı Afrika ve
Papua-Yeni Gine gibi gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bu
bağlama atıf yapan kavramlaştırma genellikle "ulusal kütüphane hizmeti"
biçimindedir. Amaçları, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve
diğerlerinden oluşan bir ağ aracılığıyla genel nüfusa hizmet sunmaktır.
Gelişmiş ülkelerde büyükşehir (metropolitan) veya ilçe halk kütüphanesi
gibi birimler bu hizmeti yerine getirir (Lor, 2003; akt. Ugwuogu, Ugocha
& Opara, 2018, s. 71).
Günümüzde, ulusal kütüphanelerden, geleneksel ve temel işlevlerine ek
olarak, bazen yeni bir hükümet politikasının veya kütüphane
hizmetlerindeki yeni gelişmelerin bir parçası olarak yeni işlevler
üstlenmeleri beklenmektedir. Mevcut dijital ortam, hizmetlerin yaratılması
ve sunulmasında da yeni beklentiler yaratmış ve birçok ulusal kütüphane
bu değişikliklere olumlu yanıt vermiştir. Tüm bölgeleri ve farklı büyüklük
ve gelişim aşamasındaki kütüphaneleri temsil eden 45 farklı ülke ile
yapılan bir araştırmada, ulusal kütüphanelerin çoğunluğunun iki özel
işlevle meşgul oldukları anlaşılmıştır: kütüphane standartlarının
geliştirilmesi (%76) ile okuma ve bilgi okuryazarlığının desteklenmesi
(%60,8). Ulusal kütüphaneler de dâhil olmak üzere büyük kütüphaneler,
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yirminci yüzyıldan beri, özellikle bibliyografik çalışmalar, kütüphane
sistemleri ve koruma alanında standart çalışmaları yapmaktadır (Landry,
2017, s. 6).
Avrupa ulusal kütüphaneleri için stratejik öneme sahip hangi alanların
belirlendiğini ve yirmi birinci yüzyılın üçüncü on yılına ilişkin sorunlarla
nasıl yüzleşmenin amaçlandığını analiz eden bir çalışmanın (Pacios &
Cardama, 2019) sonuçları, bu bağlamda dikkate değerdir. Çalışmada, 11
alan, ölçüt olarak belirlenmiştir. Bunlar, bilginin toplanması ve korunması;
erişim; kültürel ve sosyal hayata katılım; araştırmanın ilerletilmesi; fiziksel
alanın iyileştirilmesi; işbirliği ve ittifak kurma; eğitime destek; personel
için ömür boyu eğitim; dijital yenilik; iş hayatı için destek ve çalışma
ortamıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ulusal kütüphanelerin
temel amacı olan derleme ve koruma esas olmakla birlikte, diğer veriler,
bu kurumlar için koleksiyonlarını topluma açmanın ve yoğun içerikkullanıcı etkileşimini desteklemenin önemini de ortaya koymuştur.
Dijitalleştirme, bu hedefe ulaşmak için birincil araçtır. Araştırmacılar
tarafından daha dinamik kullanımı kolaylaştırmak için açık veri
platformları tasarlamanın ve koleksiyonları dijitalleştirmenin stratejik
planlamadaki önemi giderek daha fazla kabul görmektedir. Açıklık, ulusal
kütüphanelerin kendi toplulukları için sosyal sermaye yaratarak ülkenin
kültürel yaşamına aktif katılım sağlamak bağlamında da önemlidir. Yeni
dijital platformların geliştirilmesi ile iletişim ve ortaklık kurarak
araştırmanın ilerletilmesi, analiz edilen stratejik planların içeriğinde yer
alan diğer önemli konudur (Pacios & Cardama, 2019, ss. 15-16).
6.3. Üniversite kütüphaneleri
Üniversite kütüphanesi, temel olarak üniversitenin eğitim ve öğretim
sistemini, ders programlarını ve üniversite öğretim elemanları ve
öğrencilerinin araştırmalarını desteklemek için hizmet eden bir
yükseköğretim kurumuna bağlı bir kütüphanedir (Malik, 2014, s. 65).
Üniversite kütüphanelerinin tarihi, tüm dünyada yükseköğretimin
gelişiminin yansımasıdır. Batı dünyasında bu gelişme genellikle bir
büyüme, asimilasyon ve çeşitlenme süreci olmuştur çünkü yükseköğretim
kurumları, destek aldıkları, siyasi, kültürel, sosyal ve dini mekanizmaların
etkisi ile gelişmiş; onları izlemeye ve bu şekilde ayakta kalmaya
çalışmışlardır. Üniversite kütüphanelerinin rolü, yükseköğretim
kurumlarının gereksinimleri ve akademik topluluk içinde bir dizi
profesyonel ideal hedef ve taahhütleri olan ayrı bir meslek olarak
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kütüphaneciliğin evrimi ile beraber gelişmiştir (Wiegand ve Davis, 1994,
s. 5).
Feodalizmin son yüzyıllarında, Batı'da özellikle de üniversitelerin
ortaya çıktığı on üçüncü yüzyılda, feodal toplum mübadele ekonomisinden
paranın dolaşımına geçmiştir. Bu dönemlerde, iş bölümünde artış, daha
fazla insan bağımlılığı, kentlerin gelişimi, entelektüellerin veya Orta Çağ
bilginlerinin ortaya çıkışı gerçekleşmiştir. Toplumsal değişimin kökeninde
(sosyogenez) etkili olan dinamiklerin, Antik Çağ’da tapınaklar ve
akademiler ve Orta Çağ'da ise okullar ve üniversiteler gibi bilgiyi aktaran
ve yayan kurumlarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Ancak, Orta
Çağ'da imalat ve ticaret sektörleri büyürken, okuryazarlık ve kentsel
toplum ile ilişkili faaliyetlerin ihmal edilmesi de söz konusudur. Bilimsel
üretim vb. konularda, önceki dönemlere göre ilerleme olsa da, Kilise’nin
rolü nedeni ile sınırlılık söz konusudur. Bununla beraber, teknik
inovasyonların üretimi ve inovasyonların birleştirilmesi için Doğu gibi
diğer kültürlerden gelen teşvikten de söz edilmektedir. On üçüncü yüzyılın
ilk yıllarında Bologna, Paris, Montpellier ve Oxford'da ortaya çıkan
üniversiteler, önceden var olan okullardan türetilmiş ve genellikle özerk
yapıda kuruluşlardır. Bologna ve Paris'ten sonra Salamanca (1219), Napoli
(1224), Prag (1347), Pavia (1361), Krakow (1364), Louvain (1425) ve
daha birçok üniversite kurulmuştur (Diógenes & Cunha, 2017, ss. 100103).
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerika'da yükseköğretim
değişirken, üniversite kütüphane koleksiyonları da büyümekte; teknolojik
gelişmeler ufukta görünmektedir. Yükseköğretimin gelişmesiyle birlikte
üniversite kütüphaneleri bulundukları yerleşkelerin bilgi kaynağı olmuş ve
kullanımları artmıştır. Kütüphane koleksiyonlarına erişim sağlamak için
standart katalog kartı geliştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı ile 1950'ler
arasında, üniversite kütüphanelerinde, kütüphane otomasyonunun,
mikrofilmlerin ve bilgisayarların başlangıcı söz konusudur. İkinci Dünya
Savaşı dönemleri, organizasyon, depolama ve erişim gerektiren çok sayıda
belgenin üretildiği dönemlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal
hükümet, savaş sırasında yükseköğretim kurumlarının araştırma
potansiyelini fark etmiş ve teşvik etmiştir. Bu durum, üniversite
kütüphanelerinin gelişimini önemli düzeyde tetiklemiştir (Boden, 1993).
On dokuzuncu yüzyılda, döner matbaa, kolejler ile üniversiteler için
kamu finansmanı ve kütüphanecilik mesleğinin ortaya çıkışı, yirminci
yüzyılda kütüphanelerin dönüşümünü ciddi düzeyde etkilemiştir.
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Kütüphanelerin, teknoloji ile buluşan; materyal odaklı anlayıştan kullanıcı
odaklı anlayışa dönüşen yapısının arka planında tüm bu gelişmelerin etkisi
yer almaktadır. İkinci Dünya Savaşı ve soğuk savaş döneminde, Latin
Amerika çalışmaları gibi konular da dâhil doğa ve sosyal bilimler
araştırmaları için hükümet fonlarının genişletilmesi; yeni disiplin
alanlarının geliştirilmesi, kütüphane koleksiyonlarını zenginleştirmiştir.
Kütüphane koleksiyonlarının geliştirilmesini tetikleyen diğer etmenler,
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra [İkinci Dünya Savaşı gazileri için çeşitli
yararlar sağlayan bir yasa olan] GI Yasası'nın [The Servicemen's
Readjustment Act= Askerlerin Yeniden Düzenlenmesi Yasası-] (1944)
geçişi ile 12 milyondan fazla gazinin üniversiteye devamının
sağlanmasıdır. Ayrıca, bu sürece katkıda bulunan diğer faktörler arasında,
askeri araştırma yapmak için üniversitelerin kullanılması; 1960'larda
Sputnik ve Soğuk Savaş'a tepki ve milyonlarca Baby Boom öğrencisini
eğitmek için gerekli tesis ve ekipmana fon sağlayan Kennedy yönetiminin
yükseköğrenim girişimleri yer almıştır. İkinci Dünya Savaşı kuşağının
çocukları, bir diğer deyişle “baby boomers” kuşağı, söz konusu bu büyük
sosyal ve politik iklim içinde üniversiteye başlamıştır. Bu dönemlerde,
öğrenci nüfusu büyüdükçe üniversiteler de gelişmiştir. Öte yandan, insan
ve kadın hakları hareketlerinin kampüs nüfusunda yarattığı çeşitlilik de
geleneksel araştırma yapısı ve atmosferi için bir mücadele alanı
yaratmıştır. Anılan tüm bu ve benzeri dönüşümler, kütüphane koleksiyon
ve hizmetlerine yansımıştır. Artık kütüphanecilerin üzerinde durduğu ve
tartıştığı konular, salt koleksiyonun korunması değil hem manuel hem
çevrimiçi ortamdaki materyallerin kullanıcılar tarafından nasıl özgürce
kullanılabileceğidir.
Anılan
etmenlerle
beraber,
üniversite
kütüphanelerinin koleksiyonlarına yönelik talepler artmış, koleksiyonların
çoğalıp çeşitlenmesinin yanında, konu uzmanlıklarına ilişkin çalışmalar,
referans, kataloglama ve sağlama bölümlerinin de gelişimi söz konusu
olmuştur (Rubin, 2010, ss. 199-200; McDonald & Levine-Clark, 2017, s.
2).
1960’larda Kuzey Amerika ve İngiltere’de birçok kütüphane bilgisayar
kullanmaya başlamıştır. 1960'dan günümüze kadar olan dönemde,
kütüphaneler, teknoloji kullanımında hızlı gelişmelere sahne olmuştur.
Bilgisayar teknolojisi ve telekomünikasyondaki büyük gelişmeler,
kütüphanelerin kullanıcılarına sağladığı hizmetleri değiştirmiştir.
Dizinleme hizmetleri, bilgisayar ağları ve makine tarafından okunabilir
kataloglama (MARC= Machine-Readable Cataloging) üniversite
kütüphanesindeki değişikliklere katkıda bulunmuştur (Boden, 1993; Bhatt,
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Srivastava & Sharma, 2021, s. 35). Yirminci yüzyılda, üniversite
kütüphanelerini etkileyen en önemli teknolojiler, MARC standartları ve
Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları gibi standartlaştırma
çalışmalarıdır. MARC ile bağlantılı olarak, Anglo Amerikan Kataloglama
Kuralları niteleyici kataloglama için format sağlarken, Kongre
Kütüphanesi Konu Başlıkları (Library of Congress Subject Headings) bir
materyalin konusunu açıklamak için kullanılmaya başlanmıştır. Sonraki
yıllarda kütüphane otomasyonları geliştirilmiştir. Kütüphane kayıtlarının
otomasyonu, bilgisayarların kod gibi veri öğelerini kullanarak bir kitap
hakkındaki bilgileri okumasına izin vermiştir. 1970 yılında Ohio State
Üniversitesi’nde ilk kamuya açık katalog olan OPAC (Online Public
Access Catalogue) oluşturulmuş ve kurumlar arasında bilgi paylaşımı
sağlanmıştır. 1981’de bu proje “OCLC= Online Computer Library Center”
(Çevrimiçi Bilgisayar Kütüphanesi Merkezi) olarak adlandırılmaktadır.
1990’larda internetin gelişimi, kütüphaneleri yalnız bilimsel çalışmalarla
değil, neredeyse herkes tarafından üretilebilen kaynaklarla karşı karşıya
getirmiştir. Bilgilerin küresel düzeyde paylaşımı, kütüphanelerin
işlevlerini ve hizmet alanlarını genişletmiştir. OCLC’nin üretiminden
çeyrek yüzyıl sonra dünya çapında 10.000 den fazla kütüphanede 2
milyardan fazla kaynağı taramaya izin veren kamusal bir araç olan
WorldCat oluşturulmuştur. Öte yandan, bütçe kesintileri, elektronik dergi
ve kitapların pahalılığı, farklı ve çeşitli gereksinimleri ile çeşitlenen
öğrenci nüfusu, 7/24 bilgi gereksinimi, bulut depolama, kapasite vb.
sorunlar, kütüphanelerin yaşadığı sorunlardır (McDonald & Levine-Clark,
2017, s. 2).
6.4. Okul kütüphaneleri
Okul kütüphanesinin okula bağlı bir kütüphane olarak tanımlanması
durumunda, okul kütüphanelerinin en eskileri, kütüphanenin okul ders
programını desteklediği eski Sümer'e kadar uzanır (Wiegand, 2021, s. 14).
Nitekim tanınmış Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın kil tabletlerden
yararlanarak kaleme aldığı ve Sümer’de Nippur da doğup büyüyen
Ludingirra adlı bir öğretmenin, öğrenci ve öğretmen olarak yaşadıklarını
anlattığı kurgusal yapıt, o dönemin sosyo-kültürel yaşamını ve eğitim
sistemini açığa çıkarmaktadır. Kitapta Ludingirra’nın özel ve sosyal
yaşamı ile içinde yaşadığı toplumsal, kültürel yapı çerçevesinde yoğun
olarak eğitim yaşamı, matematik, geometri, dil vb. derslerden öğrendikleri
ve öğretmenleri ile okulu hakkında anlatılar yer almaktadır. Yapıtta, anılan
dönemde hem kütüphanelerin hem de Ludingirra’nın okulunun

43

kütüphanesi olduğuna işaret eden bilgiler de bulunmaktadır. Aşağıda, bu
bağlamda çarpıcı bulunan alıntılara yer verilmiştir (Çığ, 2007):
Bilginlerin Nippur'da toplanmasıyla Nippur, bütün Sümer'de her türlü
öğrenimin yapıldığı bir kent haline gelmiş. En iyi, en derin öğrenim
yapmak isteyenler buraya koşuyor. Okullar için kitaplar burada yazılıp,
kopyaları diğer kentlere gönderiliyor. Böylece her kentte temel eğitimin
aynı düzeyde yapılması sağlanıyor (s. 17).
Bir büyük kapıya yaklaşınca babam, "İşte geldik okula" dedi. Burası
tapınağın bir bölümü imiş. Bizde okullar tapınaklara bağlıdır (s. 33)
Daha sonra "bu.ba.bi, tu.ta.ti, ab.ub.ib" gibi heceleri kapsayan kitabı
verdiler elimize. Bu bizim alfabemizmiş. Bunları öğrendikten sonra
erkek, kadın adlarından oluşan listeleri kopya etmeye başladık. Bunlar
yazımızı kolay öğretebilmek için öğretmenlerimizin bulduğu bir
yöntemmiş. Bu listelerden oluşan kitaplardan kısım kısım kopya
ediyorduk. Bazen güç öğrenen çocukların tabletinin sol tarafına
öğretmen güzel yazısı ile yazar, çocuk da onu kopya ederdi. Bu yöntem
hep uygulanmakta. Biz çoğunlukla elimizdeki kil kuruyuncaya kadar
yazar, kuruyunca bahçeye atardık. Bunları da sulayarak yeniden
yumuşatıp bize tekrar verirlerdi. Bazen de yazdıklarımızı babamıza
göstermek için eve götürürdük… Genel olarak yazı şekillerini, her
şeklin Sumerce, Akadca yığınla okunuşunu, anlamını ezberlemek hiç
kolay değildi. Bu arada kili uygun yumuşaklıkta tutmamız, satırları
birbirine karıştırmamamız ve yazı şekillerini güzel yazmamız
gerekiyordu. Öğretmenler gibi yazabilmem hiç de kolay olmadı. Çünkü
biz, yazıyı heykel yapmak, mühür kazmak, değerli taş ve madenleri
işlemek gibi bir sanat olarak düşünüyoruz. Bilgeliğin koruyucusu
Tanrımız yüce Enki, "Bütün sanatların içinde en zor olanı yazı
sanatıdır" demiş. Atalarımıza göre de, "yazı; sanatın babası,
konuşmanın ve bilginin annesi" imiş (ss. 33-34).
Doğruluğun gemisi rüzgârda gider, Tann Utu ona bir liman bulur.
Fenalığın gemisi de rüzgârda gider, fakat o kıyılara sürüklenir"
atasözümüz onu çok güzel açıklar. Bu yüzden Güneş Tanrımızın
tapınağına konması doğal. Fakat Urnammu, onu yalnız taşa
yazdırmakla kalmamış, ayrıca kil üzerine de yazdırtarak, yönetimi
altında olan şehirlere, yargıçlar ona göre karar versinler diye
göndermiş. Daha sonra okul kitaplıklarına da, onun kopyaları
konulmuş. Bizim okulun kütüphanesinde de var” (s. 72).
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Birinci bin yılın sonunda, Roma Katolik Manastırı kütüphaneleri,
yerleşik ve geçici keşişlerin eğitim gereksinimlerine hizmet etmektedir.
Adelbert'in bir Orta Çağ okul ders programını destekleyen kırk yazarın
eserlerini topladığı York'taki gibi seçkin sekizinci yüzyıl İngiliz dini
okullarında kütüphaneler vardır. Sonraki yüzyıllarda İngiltere genelinde
benzer okul kütüphaneleri kurulur. Sağlama genellikle bağış yoluyla
gerçekleştirilmektedir ve bu değerli el yazması kitaplara erişim sıkı bir
şekilde denetlenmektedir. Bir okulda, sık sık kütüphane raflarına
zincirlenen bir kitabı iade etmemenin cezası aforoz etmedir (Wiegand,
2021, s. 14).
Benjamin Franklin (1740'ta kurulan) akademisinde bir kütüphane
kurmayı tasarlamış olsa da halk tarafından okul kütüphaneleri için yaygın
bir tanınma ve destek, eyalet yasama organlarının (1835'te New York'la
başlayarak) okul kütüphanesi kaynaklarının ve okul kütüphanelerinin
değerini kabul ettiği ve fon sağlamaya başladığı on dokuzuncu yüzyıla
kadar gelişmemiştir. 1876'ya gelindiğinde, on dokuz eyalet okul
kütüphaneleri için fon ayırmıştır. Bununla birlikte, okul kütüphanelerini
desteklemeye yönelik bu çabalar, kütüphane tesislerinin ve koleksiyonları
seçmek, düzenlemek ve dağıtmak için eğitimli personelin eksikliği vb.
sorunlarla gölgelenmiştir. Kaynaklar genellikle küçük sınıf koleksiyonları
biçiminde olup öğretmenler tarafından denetlenmektedir. Öğretmenlerin
arasında kütüphane envanterlerini denetlemek üzere koordineli bir çalışma
söz konusu değildir. Anılan dönemlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde
halk kütüphanesi hareketi gelişir ve eğitimli halk kütüphanecileri, devlet
okullarının gereksinimlerini karşılamak için okullarla iletişime geçer.
Onların sosyal yardım çabaları ile Amerikan Kütüphane Derneği'nin
(ALA= American Library Association) kurulması (1876) eş zamanlıdır.
On dokuzuncu yüzyılın sonunda, gençlere yönelik okul kütüphanesi
hizmetlerine ilişkin mesleki anlayış genellikle halk kütüphanesi
perspektifine sahiptir (Latrobe, 2021).
Okul kütüphanesi bünyesinde medya merkezlerinin gelişimi ise yine on
dokuzuncu yüzyılın sonlarında, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada ve İskandinavya vb. batı ülkelerinde başlamıştır. 1920-1940 yılları
arasında gelişmiş ülkelerde okul kütüphanesi gelişimi yoğunlaşmış,
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha da ivme kazanmıştır. Okul
kütüphanesi geliştirme eğilimi daha sonra bütün kıtalara yayılmıştır.
1980'lerde ise hareket durağan bir düzeye ulaşmıştır (Wiegand & Davis,
1994, s. 564). Okul kütüphanesi medya merkezlerinin doğuşu, esasen,
monarşinin gücünü kaybettiği ve öz-yönetimin öne çıkmaya başladığı on
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sekiz ve on dokuzuncu yıllara kadar dayanmaktadır. Evrensel değerlerin
benimsenmesi, evrensel temel eğitimin yaygınlaşması, artan okur-yazarlık,
okuma materyallerinin toplu üretimi ve dağıtımının daha etkin ve ucuz
duruma gelmesine yol açan iletişim ve Sanayi Devrimi, ezbere dayanan
eğitim yerine bağımsız öğrenme ve keşfi motive eden bir yapıya evirilme,
okul kütüphanelerinin gelişimini daha da üst düzeye taşımıştır. Modern
okul kütüphanesi medya merkezinin gelişiminin arka planında, on
sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda, bireysel, özel koleksiyonların
kamu ile paylaşılan koleksiyonlara dönüşümü yer almaktadır. Okul
kütüphanelerinin kurumsallaşmasına İkinci Dünya Savaşı sonrasında
yaşanan toplumsal iklimin etkisi olmuştur. Ayrıca okul kütüphanelerinin
iki genel model çerçevesinde yapılandığı; bir kısmının yönetimi ve bütçesi
ile okula bağlı; bir kısmının ise halk kütüphanesine bağlı olduğu
bilinmektedir (Stam, 2015, s. 159).
Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra izlenen toplumsal
devinimin, diğer kütüphane türlerine olduğu gibi, bir etkisi de okul
kütüphanelerinin gelişiminde görülmektedir. Savaşı izleyen dönemlerde,
kütüphaneciler de dâhil birçok aktivist ve vizyonerin çabaları ile okul
kütüphaneleri için devrim niteliğinde bir gelişim yaşanmıştır. Gelişimi
tetikleyen görüş, bir okul kütüphanesinin sadece bir çocuğun okumasını
desteklemek üzere tasarlanmış kitaplar için bir depo olmaması gerektiğidir.
Böyle bir depo yerine, her okulda, profesyonel bir eğitimci ve görsel-işitsel
malzeme ve ekipmanın olduğu bir merkez yapılandırılmalıdır. Bu
merkezin işlevi, yalnızca çok çeşitli materyalleri barındırmak değil, aynı
zamanda bu koleksiyonu okulun öğretmen ve öğrencilerine yorumlamak
olacaktır. Önceleri kitap koleksiyonlarına görsel-işitsel koleksiyonlar
eklenmiştir. 1980'lerde bilgisayar teknolojisi, büyük miktarda bilginin
depolanmasını ve erişimini olanaklı duruma getirmiş ve bu teknoloji
kütüphanede yerini almaya başlamıştır (Loertscher, 2000, ss. 3-4). Sosyopolitik ve toplumsal etmenlerin, diğer kütüphane türleri kadar okul
kütüphanelerinin de gelişimine ivme kazandıran seyri dört tarihsel
kategoride izlenebilir. Bunlar, on dokuzuncu yüzyılda okur-yazarlığın
yükselişi, okul kütüphanelerinin kamulaştırılması hareketi, Sanayi
Devrimi ve kentleşme; 1920-1940 arasında on dokuzuncu yüzyıl
gelişmelerinin etkilerinin meyve vermesi üzerine yaşanan gelişim; 19451970 arasında İkinci Dünya Savaşından sonra hızlanan gelişme ve
1970’lerde okul kütüphanesinin önemine ilişkin artan farkındalıktır (Stam,
2015, s. 159).
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Yirmi birinci yüzyılda, bilgi ve iletişim teknolojileri ile biçimlenen
gelişmeler, okul kütüphanelerinin rol ve sorumluluklarını daha da ileri
boyutlara taşımıştır. Bilginin form ve boyutlarının değişmiş ve çeşitlenmiş
olması nedeni ile öğrenme, öğrenenlerden anlam inşa etme konusunda
bireylerin kendilerine güvenmeleri için eskisinden çok daha karmaşık
becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi'nin
küresel, çok kültürlü dünyasında, gelişmiş teknolojiler ve yapay zekâya
geçiş ile beraber, öğrencilerin çağın koşullarına koşut olarak yüksek
okuryazarlık seviyelerine gereksinimleri daha da artmıştır. Ayrıca
öğrencilerin günlük yaşamlarında neredeyse sınırsız bilgiye erişimi ile
bilgileri müzakere edebilen ve yönetebilen bağımsız öğrenciler olmalarına
da gereksinim vardır. Öğrencilerin yaşamak, çalışmak ve daha geniş
topluluklara katılmak üzere yeni şeyler öğrenmek için okuma
repertuarlarını sürekli genişleten, yaşam boyu öğrenenler olmaları
gerekmektedir. Fiziksel ve sanal kütüphane, internet ve topluluk tabanlı,
kapsamlı kaynaklar vb. hakkında geniş bilgi sağlayabilecek kişi ise okul
kütüphanecisidir. Kütüphanecilerin kılavuzluğu olmadan, yirmi birinci
yüzyıl öğrenme standartlarına dâhil olan bilgi okuryazarlığı gereksinimi
ancak asgari düzeyde karşılanabilir (O’Connell, 2017, s. 387; Kirsch ve
diğerleri, 2002; akt. Loh, 2018, s. 4).
6.5. Özel kütüphaneler
Özel kütüphanelerin tanımlanmasına ilişkin güçlük literatürde sıklıkla
dile getirilmiştir. Çakın (1991, s. 49), özel kütüphanelerin diğer kütüphane
türlerine oranla daha az tanınan ancak sayı bakımından kalabalık bir grubu
oluşturduğuna işaret ederken, aynı zamanda toplumsal açıdan oldukça
önemli kuruluşlar olduğunu da vurgulamıştır. Türkçede "özel kütüphane",
İngilizcede “special library", Fransızcada "bibliotheque specialisee",
Almancada "spezialbibiiothek" ya da "fach-bibliothek" olarak adlandırılan
bu kütüphanelere ilişkin kütüphanecilik literatüründe birçok tanım
bulunmaktadır. Ancak üzerinde uzlaşılmış ortak bir tanımdan söz etmek
olası değildir. Dilek-Kayaoğlu da (2019, s. 262), tanımlamaya ilişkin
güçlüğe değinirken, “özel” teriminin oldukça belirsiz olduğunu ileri
sürmekte; özel ile dermenin mi, kütüphanecinin mi, konu alanının mı,
bağlı bulunulan örgütün mü ya da hizmetin mi; neyin kast edildiğini
sorgulamaktadır. Benzer biçimde, Bender (1998) “özel bir kütüphane
hakkında bu kadar 'özel' olan nedir?” Bilginin depolandığı
fiziksel/mekânsal planla mı yoksa bir yüksek teknoloji ürünüyle mi
ilişkilidir? Ya da kendisinden bilgi elde edilen özelleştirilmiş bilgiye
çevrilen veri midir? Yoksa uzmanlaşmış bilgileri toplayan, değerlendiren,
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analiz eden ve yayan bilgi uzmanları mıdır?” gibi sorgulamalar
yapmaktadır.
Stam (2015, s. 173) özel kütüphaneleri, genel olarak, ortak bir amaç
doğrultusunda birleşmiş, özel bilgi, ilgi alanlarına sahip kişilere hizmet
veren kütüphaneler olarak tanımlamaktadır. Özel kütüphaneler,
şirketlerde, tıp merkezlerinde, hukuk bürolarında, devlet kurumlarında,
derneklerde, gazete ve yayın kuruluşlarında, dini kurumlarda, hastanelerde
ve sağlık kuruluşlarında, müzelerde ve özel bilgi gereksinimi olan diğer
kuruluşlarda bulunabilir. Bu kütüphanelerde çalışan kütüphaneciler,
özelleştirilmiş bilgi hizmetlerinin sağlanması yoluyla belirli bir işletmenin
acil ve gelecekteki gereksinimlerine doğrudan hizmet edecek bilgileri
toplama ve yayma sorumluluğuna sahiptir. Özel kütüphanenin misyonu,
kullanıcıya maksimum kolaylık sağlayan bir bilgi hizmeti sunmak
olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bender (1998) bilginin artan
gücünü vurgulayarak, günümüzde başarılı şirketlerin bir pazar avantajı
elde etmek için istedikleri anda bilgiye ulaşma gereksinimi biçiminde ortak
bir misyonları olduğunu belirtmektedir. Bu şirketlerin stratejik kararlar
almalarını sağlayacak bilgilere sahip olmaları için onlara bu avantajı
sunmak üzere iyi finanse edilmiş, iyi personele sahip özel bir kütüphanenin
varlığı gereklidir (Bender, 1998).
White (1984) tarafından çıkarımı yapılan (Akt. Rubin, 2010, ss. 211212) özel kütüphanelerin ortak özellikleri, bu kütüphanelerin işlevlerinin
anlaşılmasına yardımcı olacak niteliktedir:










Bilginin veya fiziksel bir belgenin nasıl bulunacağına ilişkin
yönlendirmeler yerine pratik amaçlar için bilgi sağlanmasını
vurgulama eğilimindedirler.
Genellikle, kütüphanecinin yardımıyla yanıt bulmayı bekleyen
kullanıcıdan çok kütüphanecinin bir kullanıcı için yanıtı
araştırması ve bulması söz konusudur.
Kütüphanecilere büyük ölçüde özerklik verme eğilimindedirler
çünkü bilgiyi talep edenler bilgi merkezlerinin işlevlerine aşina
değildirler.
Görece az sayıda kullanıcıya sahip olma eğilimindedirler ve
görece küçük ama oldukça özel koleksiyonlara sınırlı erişime
sahiptirler.
Bulundukları organizasyonun misyonuyla sınırlı ve doğrudan
ilişkilidirler ve hayatta kalmak için yararlı olduklarını düzenli
olarak göstermelidirler.
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Kütüphaneden çok büyük organizasyonun hedeflerine yönelik
yönetime odaklanmışlardır ve kütüphane personelinin kendisi
toplam organizasyonel işgücünün sadece küçük bir kısmını temsil
eder.

Özel kütüphanelerin ortaya çıkışının on dokuzuncu yüzyıl sonları veya
yirminci yüzyıl başlarına kadar gerçekleşmediği bilinmektedir. İşletme
yönetimlerini doğrudan ilgilendiren bilgi gereksinimlerine ilişkin artan
farkındalık, iş ve sanayi sektörlerinde özel kütüphanelerin biçimlenmesine
yol açmıştır. Bu bilgileri analiz edip sentezleyecek ve yayacak
kütüphanecilere duyulan gereksinim de bu sürece koşut olarak doğmuştur.
1890’larda New Jersey’de Newark Halk Kütüphanesi’nde kütüphaneci ve
aynı zamanda Özel Kütüphaneler Derneği'nin (Special Libraries
Association) kurucusu olan John Cotton Dana, halk ve üniversite
kütüphane ortamlarında geleneğin zorunlu kıldığı kısıtlamaların çoğunu
ortadan kaldıracak özel bir kütüphane tasarlamıştır. Bu kütüphane türünü
“modern iş adamının kütüphanesi” olarak nitelemiştir. Derneğin, “bilgiyi
işe uygulamak” (putting knowledge to work) biçimindeki sloganı, John A.
Lapp'ın 1916'da yaptığı “şüphesiz çağın en büyük sorunlarından biri, sahip
olduğumuz bilgiyi işimize uygulayamamaktır” şeklindeki yorumuna
dayanmaktadır (Stam, 2015, s. 173). Tarihsel süreçte, çok fazla destek
almayan bu çabalara karşın, anılan girişimler, özel kütüphane fikrinin
doğuşunu temellendirdiği için önemlidir.
Özel kütüphanelerin gelişiminde, özellikle yirminci yüzyılın
başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan özel kütüphane
hareketinin katkısı vardır. Bu hareket, ticaret ve sanayi alanı ile devlet
sistemine modern anlamda etkin bir bilgi hizmeti vermek üzere doğmuş bir
harekettir. Özellikle 1876 yılından sonra özel kütüphane hareketini
tetikleyen üç önemli gelişme, özel kütüphanelerin büyümesine ivme
kazandırmıştır. Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversitelerde
araştırma etkinliklerini, yayıncılılığı ve kütüphanecilik alanlarını önemli
düzeyde etkileyen bilim anlayışındaki dönüşüm; ticaret ve sanayide
görülen büyüme ve üçüncü olarak da kütüphanecilik mesleğinin
gelişimidir (Dilek-Kayaoğlu, 2019, ss. 259, 281). Amerika Birleşik
Devletleri’nde modern özel kütüphanelerin ilk örneklerine, hukuk danışma
hizmetlerinde rastlanabilir. 1920'lerde eyalet yasa koyucuları, mevzuat
özetlerinin sağlanması, argümanların analizi ve ilgili kaynakların
koleksiyonlarına erişim gibi diğer hizmetler yoluyla bu hizmetin
yatırımcıları olmuştur. Yirminci yüzyılın ilk onlu yıllarında, özel
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kütüphanelerin felsefesi, genellikle gelecekte gereksinim duyulması
olasılığına karşı kaynak elde etmektir. 1924'te Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki bu derneğin İngiliz versiyonu, olan “Özel Kütüphaneler
ve Bilgi Büroları Derneği” (ASLIB= Association of Special Libraries and
Information Bureaux) doğmuştur. İki dünya savaşı sırasında ve sonrasında
ise artan araştırma çabalarıyla bilim ve teknoloji bilgisi çoğaldıkça, bu yeni
bilgilere bir kanal olarak özel kütüphanelere duyulan gereksinim de
artmıştır (Stam, 2015, s. 173).
Avustralya ve Yeni Zelanda’da bir organizasyon ya da endüstriyel
kuruluş çalışanlarına kaynak ve hizmetler sağlayan kütüphaneler için bu
terim kullanılmaktadır. Koleksiyon ve hizmetlerin büyük çoğunluğu belli
bir konuya odaklanmaktadır. Devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
hukuk firmaları, özel şirketler, banka ve finans kuruluşları, araştırma
enstitüleri, dini gruplar, müzeler, sanat galerileri ve mesleki örgütlere ait
kütüphaneler, bu grupta değerlendirilen kütüphanelere örnek verilebilir.
Özel kütüphaneler, doğrudan bağlı oldukları kuruluşa hizmet vermekte ve
bu kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. Kurumsal işletme (corporate
business) kütüphaneleri, özel kütüphanelerin en savunmasız sektörüdür ve
kurumsal yapıdaki değişikliklerin, devralma ve birleşme faaliyetinin ve/ya
da maliyet düşürmenin doğrudan etkisini hızlı bir şekilde deneyimlerler.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da, finansal hizmetler endüstrisi ile avukatlar,
mühendisler ve mimarlar gibi profesyonel gruplara ilişkin organizasyonlar,
hükümet ve sağlık kütüphanelerinden sonra en fazla sayıda özel
kütüphaneyi barındırmaktadır (Henczel, Ralph & Sibthorpe, 2009, s. 256;
Ralph, Sibthorpe & Abdi, 2017, s. 355).
Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) altı ülkesi olan Bahreyn, Kuveyt,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Katar ile birlikte
Suriye, Lübnan ve Filistin'deki özel kütüphanelerin genel olarak,
kaynaklar, insan kaynakları, otomasyon ve BT kullanımı, pazarlama ve
kalite yönetimi vb. bakımından, diğer kütüphane türleri kadar gelişmediği
anlaşılmaktadır. Genellikle bu kütüphanelerin bütçe sorunları olduğu gibi
çok azı Batı'daki özel kütüphanelerin standart ve normlarına göre
şekillendirilmiştir. İnsan kaynakları politikaları da bir kütüphaneden
diğerine büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Bu kütüphaneler
arasında bulunan ortak bir payda, kaynak geliştirme ve hizmet politikaları
ve uygulamalarında İngilizce diline yapılan vurgudur (Al-Issa, 2009, s.
457).
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Özel kütüphane kavramına ilişkin tartışmalara ve ülkeler ile kültürler
arasındaki yönetim ile yaklaşım farklılıklarına karşın, özel kütüphaneler
genellikle mesleki, ticari, ekonomik, kültürel, endüstriyel, bilimsel ve
teknolojik amaçlı kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet etmekle
yükümlüdür. Bunun yanında, merkezi ve mahalli/yerel yönetimin çeşitli
kademelerinde oluşturulmuş olan ve literatürde "resmi daire
kütüphaneleri" diye de bilinen kütüphaneler de özel kütüphane olarak
değerlendirilmektedirler. Özel kütüphaneler, araştırma enstitüleri, devlet
kurumları, mesleki ve ticari dernekler, çeşitli işletmeler ve kuruluşlarda
yapılanmaktadır. Genellikle, tarım, sağlık bilimleri, ekonomi ve işletme
yönetimi, üretim gibi bilimsel ve teknik konularda olduğu gibi teololoji,
dil ve edebiyat ya da kütüphane bilimi gibi çok çeşitli konulara da
odaklanabilmektedirler (Çakın, 1991, s. 49; Kent & Lancour, 1971, s. 299).
7. Sonuç
Kütüphaneler, tarih boyunca, toplumsal yaşamda birey ve toplumların
bilgi edinmesi ile sosyo-kültürel, kişisel, entellektüel gelişimi
bağlamlarında sağladıkları katkılarla yadsınamayacak öneme sahip bir yer
edinmişlerdir. Kütüphanelerin tarihsel gelişimi ve çeşitli kütüphane
türlerinin ortaya çıkışı kütüphanelerin içinde bulundukları toplumları
ve/veya bağlı bulundukları kurum/kuruluşları etkileyen pek çok etmenle
biçimlenmiştir. En eski yazı biçiminin arşivlerinden oluşan ilk
kütüphaneler, İlk Çağ’ın kendine özgü niteliklerini yansıtmaktadır.
Saraylarda, manastırlarda, tapınaklarda ve/ya da dönemin ileri gelen
kişilerinin tekelinde bulunan genellikle dini ağrılıklı içeriği olan
koleksiyonların erişimi, anılan dönem için ayrıcalıklı sayılan sınırlı
sayıdaki okuryazarlara açıktır. Skolastik düşüncenin hâkim olduğu;
inançlara ilişkin dogmatik yapının felsefe, evrensel ilkeler ve sekülerizmle
görece daha çok buluştuğu Orta Çağ’da, kütüphanenin temel taşı olan
kitaplara ilişkin Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde yüklenen putlaştırma
eğilimi yumuşamaya başlamış ve kitapların paylaşılması doğal birer araç
olduğuna ilişkin farkındalık da yavaş yavaş yayılmıştır. Bununla beraber,
bu çağda Kilise ve inançlar hala eğitim, öğretim ve sosyal yapıya
egemendir ve özgür düşünceyi gölgelemektedir. Söz konusu çağın
kütüphaneleri, genellikle imparatorluk, kilise ve manastırlarda var olan
küçük koleksiyonlarla karakterize edilebilir. Bu etki, zamanla, Rönesans,
çeşitli reformlar, hümanizma ve feodalite ile gücünü yitirmeye başlamış;
özellikle matbaanın gelişimi, yayınların üretiminin ucuzlaması ve
çoğalması, okuryazarlığın kamuya yayılmasına; bir ayrıcalık olmaktan
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çıkmasına neden olmuştur. Kitaplar artık zincirlenen, korunan, kutsanan,
ulaşılması güç metalar olmaktan çıkmaya başlamıştır.
Kütüphanelerin tarihsel gelişim süreçlerinde, özellikle en fazla ivmeyi
yaratan gelişmeler, Batı’da sanayileşme ile beraber ortaya çıkan kapitalizm
ve kentleşmedir. Toplumsal ve sınıfsal yapıda önemli düzeylerde yaşanan
dönüşümler, kadın hakları dahil marjinelleştirilen pek çok gruba ilişkin hak
taleplerinin daha da artmasını pekiştirmiş; insan hakları ve demokrasi gibi
değerler zinciri, bilim ve teknolojinin de gelişimi ile entegre biçimde
günümüzdeki kütüphane anlayışı ve yapılanmalarını hazırlamıştır.
Özellikle iş gücünün kapitalist sistemdeki rolü, işçilerin eğitimine yapılan
vurgunun güçlenmesi, kadının statüsüne ilişkin anlayış değişiklikleri,
eşitlik ve demokrasi taleplerinin dile getirilmesi ve bu bağlamdaki aktivist
hareketler, halk kütüphanesi türünün gelişiminde tetikleyici olmuştur.
Fransız ve Amerikan devrimleri ile beraber gelişen uluslaşma hareketleri
ise ulusların sembolü olan ulusal kütüphanelerin doğuşuna etki eden
etmenlerdir. Yükseköğretim kurumlarındaki hareketlenme ve gelişme ile
beraber gelişen üniversite kütüphaneleri, aynı zamanda, anılan tüm
toplumsal dönüşümlerin önemli bir ürünüdür. Toplum tabanından
yükselen eşitlik, demokrasi, insan hakları gibi talepler, orta sınıfın
yükselişi ve eğitim-öğretime ilişkin değişen anlayış ile reformlar, aynı
zamanda, okul kütüphanelerinin gelişimine yol açmıştır. Halk kütüphanesi
hareketi ile beslenen okul kütüphanesi gelişimi, okul kütüphanesi medya
merkezlerinin doğuşunu da biçimlendirmiş; kitap ve benzeri materyal
kütüphanenin tek ögesi olmaktan çıkmış, görsel-işitsel materyallerin
koleksiyona katılması eğilimi artmıştır. Bunun dışında, eğitimde ezberci
anlayış yavaş yavaş çözülmeye başlamış, özellikle profesyonel iş gücüne
duyulan gereksinim konusunda farkındalık oluşumu söz konusu olmuştur.
Sanayi ve ticaret sektörlerinde artan bilgi gereksinimlerinin yanıtı olarak
yirminci yüzyılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan
özel kütüphane hareketi ise özel kütüphanelerin gelişimine katkı
sunmuştur.
Genel olarak bütün kütüphanelerin gelişiminde, daha çok Batı’da
başlayan ve dünyaya yayılan etmenlerin önemli düzeyde ivme kazandığı
dönemlerin başlangıcı, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısıdır. Bu
etmenler, matbaa ve yayıncılığın gelişimi, bilim ve teknolojiye yapılan
yatırımın artışı ve en önemlisi de kütüphanecilik mesleğinin özel bir
disiplin alanı olarak benimsenmesi ve gelişmesidir. Yirminci yüzyılda,
bilgisayarların ve ardından internetin gelişimi, bu ivmenin daha da
yükselmesine yol açmış; hemen her sektörde bilişim öncelikli bir konum
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edinmiş ve kütüphaneler de bilişimin olanaklarından yararlanmaya
başlamıştır. Yirminci yüzyılda yaşanan iki savaş, toplumsal ve ekonomik
yapıları derinden etkilerken, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda
deneyimlenen teknolojiler ile savaş sonrası, soğuk savaş döneminde
Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
arasındaki rekabetin pekiştirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmeler, tüm
alanları olduğu gibi kütüphaneleri de etkisi altına almıştır. Bilgi’nin önemli
ve güçlü bir öge durumuna geldiği, üretim araçlarının hammaddesi olarak
değerlendirildiği, bilgi kaynak ve araçlarına yatırımın önem kazandığı bir
çağı simgeleyen, “bilgi çağı” kavramı ile karakterize edilen yirmi birinci
yüzyılda kütüphaneler, bir yandan önceki yüzyılların birikimini yanısıtan
bir yandan da yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği olanakları hizmetleri ile
sağlamaya çalışan bir yapı sergilemektedirler.
Anılan tarihsel çerçevede dünya, sanayileşme, kentleşme, inanç ve
eğitim alanlarında reformlar ve bu süreçlere koşut olarak insan hakları
hareketleri, demokrasi, eşitlik vb. değerlere yapılan vurgunun artışı vb. pek
çok dönüşüme sahne olurken, kütüphane ve bilgi bilimi alanının da
olgunlaşması, uzmanlık dallarına ayrılması söz konusu olmuş; yeni
kütüphane türleri oluşmaya başlamıştır. Esasen kütüphaneler ya da bilgi
merkezleri, hacimlerine, koleksiyon türleri ya da içeriklerine, hizmet
sundukları kitlelerin özelliklerine ve daha birçok niteliğe göre çok çeşitli
kategorilerde sınıflandırılabilirler. Ancak bu çalışmada evrensel ve genel
bir kategoride halk kütüphaneleri, ulusal kütüphaneler, üniversite
kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve özel kütüphaneler, oluşumlarına etki
eden toplumsal dönüşümlerle birlikte ele alınmıştır. Nasıl ki günümüzde
bilginin kayıt altına alındığı ve paylaşıldığı ortamların dijitalleştirilmesine
ilişkin eğilimin artışıyla birlikte kütüphane ve bilgi merkezlerinin gittikçe
dijitalleşmesi, yenileşim bağlamında değerlendiriliyorsa, geçmişte ortaya
çıkan pek çok değişim de o dönem için yeni sayılmıştır. Bu durum,
kütüphanelerin açık birer sistem olduklarını; içinde bulundukları
toplumların ve dönemlerin, ekonomik, politik, sosyolojik, kültürel,
bilimsel ve teknolojik, tüm bağlamlarda yaşadıkları değişim ya da
gelişmelerin etkilerinden bağımsız olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca,
daha önce de vurgulandığı gibi, anılan etmenlerin hiç birinin etki gücü
diğerinden bağımsız değildir. Her birinin karşılıklı etkileşimi,
kütüphanelerin kendine özgü yapısını biçimlendirirken, yerel, ulusal,
uluslararası ve/ya da uluslar ötesi olumsuz ya da olumlu gelişmeler de
anılan yapıya yansımaktadır. Dolayısıyla toplumsal dönüşümlerin önemli
ölçüde kütüphanelerin kaderini etkilediği anlaşılmaktadır. Paradoksal
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biçimde, güçlü, gelişmiş kütüphaneler de içinde bulundukları toplumları
ileriye taşımaktadır. Bunun en önemli göstergelerinden biri, gelişmiş
toplumların kütüphanelerinin de gelişmiş olmasıdır. Geleceğin kütüphane
ve bilgi merkezlerinin niteliklerinin de değişen koşullar, yenilikler ve
farklılaşan beklentilerle birlikte biçimleneceğini öngörmek olasıdır.
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1.Giriş
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu; dikkatsizlik, dürtüsellik ve
hiperaktivite semptomları ile açıklanan nörobiyolojik gelişimsel bir
durumdur (APA, 1994).
Çocukluk döneminde en sık görülen nörogelişimsel bozukluklardan biri
olmakla birlikte genellikle diğer gelişim dönemlerinde de görülen, pek çok
alanda işlev kayıplarına sebep olan bir bozukluktur. Dünyada yaygınlık
oranı % 8 - % 12 arasında değişiklik göstermektedir (Özyurt, Öztürk,
Akay, Baykara, Emiroğlu, 2016). 1990’lardan beri birçok beyin
görüntüleme (PET) incelemeleri ile; genetik, çevresel, klinik, tanı ve
tedaviyi içeren veriler toplanmaya başladıkça DEHB’in karmaşık bir
bozukluk olduğu, beynin bir bölgesi ya da bir etken nedeniyle oluşmadığı
görülmüştür (Semerci, Turgay,2011). Yapılan araştırmalarda, erkek
çocukların kızlara göre daha fazla etkilendikleri belirtilerek, beyin ile ilgili
yapısal ve sosyal nedenler üzerinde durulmuştur (Şenol, İşeri ve Koçkar,
2012).
DEHB’in en önemli duayenlerinden Russel Barkley, Joseph Biederman
ve Thomas Brown gibi araştırmacılar, çalışmalarının sonuçlarında temeli
aynı fakat ayrıntıları birbirinden farklı DEHB teorilerini ortaya
koymuşlardır (Semerci,Turgay,2011). Dikkat eksikliği olan çocuklar
hiperaktif, öğrenme güçlüğü ve davranış sorunları olan, 19. yüzyılın
sonlarında tıp literatüründe; ‘’çılgın aptallar’’, ‘’dürtüsel delilik’’ ve
‘’yetersiz engellenme’’ olarak nitelendirilmiştir. Zaman içinde bu
bozukluğun tanımlanması değişmiş ve 1902 yılında bugünkü anlamına
benzeyen, daha anlaşılır bir tanımlama yapılmıştır. Sonraki yıllarda
bozukluğun yapısal kökenli olabileceği üzerinde yoğunlaşılmıştır. I.
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Dünya Savaşı yıllarında görülen influenza salgınında hayatta kalan
çocuklarda sekel olarak ağır beyin enfeksiyonu görülmüştür. İnfluenzadan
etkilenen çocuklarda, laboratuvar hayvanlarında olduğu gibi, şiddetli beyin
hasarı ile yerinde duramama arasında bir ilişki kurulmuştur. Sonrasında,
1947 yılında, İngiltere'deki araştırmacılar, aşırı hareketlilik, dürtüselliği
istemsiz olarak yineleyen ve ya zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarda
beyin hasarları oluştuğunu belirtmişler ve bunu “minimal beyin
zedelenmesi sendromu” şeklinde açıklamışlardır. Bazı uzmanlar ise; hasar
görmedikçe beyin zedelenmesi olamayacağını savunmuşlardır. 1960
yılında ise; eşgüdümü zayıflamış, öğrenme güçlüğü çeken ve duygusal
dengesizlik gösterebilen fakat nörolojik bozukluğu görülmeyen çocuk için
‘’minimal beyin hasarı’’ tanımı kullanılmıştır. O yıllardan itibaren durumu
açıklayabilmek amacıyla farklı kuramlar ileri sürülmüştür. Uyarılma
düzeyi zayıf, duygusal ve zihinsel işlevlerde denetim zayıflığı ile birlikte
genetik bir durum şeklinde ele alınmıştır. 1993 yılında son fikir olarak,
“ters ve gecikmiş engellenme ” şeklinde ifade edilmiştir. Bu fikir
doğrultusunda
DEHB
olan
çocuklarda
beynin
dikkat
bölgelerindeki işlevlerinde gecikme olabilir. DEHB tanısı ile ilgili
geçerlilik ve güvenirlilik sınıflamasında Dünya Sağlık Örgütü’nün ICD9 ve Amerikan Psikiyatri Birliği'nin ruhsal bozukluk sınıflama
kitapçığında DSM-II’de “çocuktaki hiperkinetik sendrom” , DSMIII’te dikkat eksikliği bozukluğu; ‘’aşırı hareketli ya da aşırı hareketlilik
olmadan’’ şeklinde tanımlanmış ve temel belirtiler ‘’dikkatsizlik, ataklık
(impulsivite) ve huzursuzluk ‘’olarak belirlenmiştir. Ancak bu tanı DSMIII-R ‘’Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)’’ olarak
belirlenerek 14 belirti sıralanmış ve tanı için 8 belirtinin olması şartı ortaya
konulmuş ve bozukluk ICD-10 ve DSM-IV’ teki sınıflamalara göre
belirlenmiştir ( Şenol, İşeri, Koçkar, 2012).
2.Tanı
DEHB çocukluk döneminde başlayıp yaşam boyu sürebilen bir
bozukluktur (Sürücü, 2013). Başlangıcı genellikle çocuğun
hareketlenmeye başladığı 3 yaş civarında olmakla birlikte, eğitim-öğrenim
için gereken dikkat süresi ve yoğunluğunun gelişmesinin beklendiği
ilkokulun ilk dönemlerinde tanı konulur (Şenol, İşeri, Koçkar, 2012).
Temelde belirtiler aynı olmakla beraber her gelişimsel dönemde
farklılıklar gözlenir. Belirtiler içerisindeki, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik
(impulsif) dönem içinde azalmaktadır. Yaş ilerledikçe bu bozukluğa başka
sorunlar eşlik etmeye başlar. Tıpta ayırıcı tanı, herhangi bir hastalığın
belirtilerine benzer belirtilerle ya da bunlara eşlik eden olası diğer
nedenlerin gözden geçirilmesi anlamına gelir. Öncelikle klinikte, çocukta
hareketliliğe neden olabilecek diğer durumlar araştırılır (Sürücü, 2003).
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Zeka düzeyinin her kademesinde görülme ihtimali olan bir bozukluk
olduğu için zeka testi ile birlikte çocuğun bilişsel kapasitesi ve dikkat
düzeyi konusunda bilgi alınmakla beraber öğrenme güçlüğü olup olmadığı
hakkında da daha ayrıntılı bilgi edinilir. Çocuğun okulu ve klinik kayıt
çalışmaları incelenir. Çocuğun okul ve ev ortamındaki duygusal-sosyal ve
davranışsal özellikleriyle birlikte ailenin ve öğretmenlerinin yaklaşımları
incelenir, ortamlar değerlendirilir. Ayrıca bu süreçte, eğitim, öğrenim ve
dikkati etkileme ihtimali olan, görme işitme ve nörolojik tıbbi bozukluklar,
duygusal-sosyal-davranışsal problemler, beslenme ve alerjik rahatsızlıklar
dikkat edilerek çocuğun gelişimsel öyküsü ayrıntılı olarak ele alınır ve
yaşına uygun psikometrik testler uygulanarak değerlendirme tamamlanır
(Şenol, İşeri, Koçkar, 2012 ).
DEHB tanıları çoklu davranış gözlemleri, ebeveyn görüşmeleri,
ebeveyn öğretmen raporunun davranış ölçümleri, sürekli performans testi
gibi laboratuvar ölçümleri ve klinik bulgu veya izlenimler ile birlikte
yapılır. DEHB belirtilerinin yaygınlık oranları, ölçüm türüne, alt ölçeklere,
puanlama yöntemine ve değerlendiricilere göre belirlenir (Sullivan vd.,
2006).
3.Okul öncesi dönemde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
DSM-IV ölçütlerine göre, çocuğun 7 yaşından önce semptomların
varlığı; iki veya daha fazla ortamdaki semptomların neden olduğu
bozukluk ; duygusal, sosyal, davranışsal, akademik veya mesleki
işlevsellikte bozulma ve semptomları daha iyi açıklayacak başka bir tanıya
sahip olmamak gerekir (Sullivan vd., 2006). Ayrıca çocuğun 6 aylık bir
süre boyunca okulda ve evde bulunması gereken ve önemli derecede
semptomları olumsuz etkileyen bir takım dikkatsiz, dürtüsel ve hiperaktif
davranışlar sergilemesinin gerektiğini de belirtmektedir (APA, 1994).
DEHB, okul öncesi dönemde belirti gösterir fakat tanı konulması ve
tedavi süreci çoğunlukla okul döneminde başlar. Okul öncesi dönem
çocukların genelde aşırı hareketlilik gösterdikleri ve öz denetimlerinin
zayıf olduğu dönem olduğu için DEHB tanısının konulması zor bir
süreçtir. DEHB tanısı konulmasında acele edilmeden, aile danışmanlığı,
davranışsal öneriler ve düzenli gözlemlerle okula başlama dönemine kadar
takip etmek gerekir. Kimi anneler bebeklerinin hamilelik sürecindeyken
bile çok hareketli olduklarını söylerler. Bu çocuklar aşırı hareketlilik ve
huzursuzluk gösteren, kontrol edilmeleri zor, yorulmayı bilmeyen, yerinde
durmayan çocuklardır (Şenol, İşeri, Koçkar, 2012 ). Uzun aralıklarla oyun
ya da faaliyet sürdürmekte zorlanır, çabucak sıkılırlar ve grupla oynanan

64

oyunlarda başarısız olurlar. Sıklıkla çok konuşur ve soru sorarlar fakat
çoğunlukla yanıtlarını dinlemezler (Akça, Şöngüt, 2020 ).
Kreş ve anaokulu uyum sürecinde zorlanabilirler. Erken çocukluk
döneminde görülen, aşırı hareketlilik, dikkatsizlik ve dürtüsellik sonucu
fiziksel şiddete maruz kalma riskleri yüksektir, istemeden de olsa
arkadaşlarına zarar verebilir ve ceza alabilirler. Örneğin teneffüste
dikkatsizce koşarken bir arkadaşına çarpabilir ve yaralanmasına yol
açabilirler. Okul öncesi dönemden başlanan okul yılları, DEHB’li çocuk
ve ailesi, öğretmeni için de zorlayıcı olabilir. Ödev yapmaktan
hoşlanmadıkları için ödevlerini ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin
çabalarıyla yapabilirler. Ödevlerini yaparken geçirdikleri zaman 10
dakikayı geçmez. Dıştan alınan herhangi bir uyaran tarafından dikkatleri
kolaylıkla dağılır ve böylece ödev yapmak bir sıkıntıya dönüşür. Aşırı
hareketlilik göstermelerinden dolayı okulun ilk haftalarından itibaren
dikkat çekerek sıklıkla uyarılırlar. Sırasında oturmakta güçlük çeker, ayağa
kalkma gereksinimi hisseder, ders esnasında çoğunlukla konuşarak sınıfın
dikkatini ve düzenini bozacak davranışlar gösterirler. Defterleri ve yazıları
düzensiz ve dağınıktır (Şenol, İşeri, Koçkar, 2012 ). Unutkan olmalarından
dolayı sıklıkla okul araç gereç ve eşyalarını kaybederler. Okul ve oyun
kurallarına uymakta zorlanırlar. İlişki kurmakta isteksizdirler (Akça,
Şöngüt, 2020).
Arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar doğrultusunda itip kakma, vurma,
ısırma, bağırıp çağırma, çok konuşma gibi davranışlar sergilerler ve
eleştirilirler (Sürücü, 2003). Karşılaştıkları eleştiriler sonucunda davranış
denetiminin yapıcı olmaması durumunda karşıt gelme bozukluğu veya
düşük düzeydeki benlik saygısı gibi sorunlar olabilir. DEHB’e her zeka
düzeyinde rastlanabilir ve zeka ile ilişkili değildir. Çocukların zekası
normal düzeyde olsa da dürtüsel oluşları, dikkat eksiklikleri ve bir işi
sonlandırmadaki güçlükleri nedeniyle zaman içinde sınıf düzeyinin
gerisinde kalabilirler. Sıklıkla kapasitelerinin altında başarı gösterdikleri
düşünülür ve zeka düzeyi yüksek olan çocuklarda az çaba ile de olsa
ilkokul döneminde başarı sorunu yoğun yaşanmazken ders yükünün arttığı
ilerleyen yıllarda başarı grafiklerinde düşme dikkati çeker. DEHB’li
çocukların okullarında görülen bir özellikte değişkenlik gösteren
performanslarıdır. Aynı ders içeriğinden bazen yüksek bazen de düşük
alabilirler. Ev ortamlarında yapılması gereken işler konusundaki görev ve
sorumluluktan kaçarlar, evdeki kuralları uygulamaktan hoşnut
olmazlar. Yemek ve uyku problemleri rastlanabilir. Yemek masasından
sıklıkla kalkabilirler (Şenol, İşeri, Koçkar, 2012 ). Genellikle koşar veya
tımanır, hareket halindedirler ve sürücü tarafından yönlendirilmiş motor
gibi davranırlar. Bu durum ilerleyen dönemlerde huzursuzluk olarak
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devam eder. Elleri ayakları rahatça durmaz, oturduğu yerde kıvranır (Akça,
Şöngüt, 2020).
DEHB'li çocuklar, önemli düzeyde akademik başarı, düşük akademik
performans ve eğitim sorunları gösterirler. Vücut işlevlerinde bozulma
açısından, DEHB'li çocuklar, kontrollerle karşılaştırıldığında tahmini tam
ölçekli zeka testinde önemli düşüşler gösterir, ancak ortalama olarak
normal aralık puanları içindedirler. Etkinlik sınırlamaları açısından,
DEHB'li çocuklar okuma ve aritmetik başarı testlerinde kontrollere göre
anlamlı olarak daha düşüktürler. Sosyal katılımdaki kısıtlamalar açısından,
DEHB'li çocuklar tekrarlanan sınıflarda, iyileştirici akademik hizmetlerin
kullanımında ve özel eğitim sınıflarına yerleştirmelerinde DEHB'li
olmayan çocuklara göre okuldan atılma, uzaklaştırma alma veya sınıf
tekrarı yapma olasılıkları daha yüksektir. DEHB'li çocukların özel eğitim
hizmetlerini kullanma olasılıkları, DEHB'i olmayan çocuklara göre 4 - 5
kat daha fazladır. Ayrıca, DEHB'li çocuklar özel ders, telafi sınıfları, okul
sonrası profesyoneller gibi yan hizmetleri daha fazla kullanırlar.
Boylamsal araştırmalar, akademik başarının düşük olması ve zayıf
eğitimsel sonuçların ilişkili olduğunu göstermektedir. Akademik zorluklar,
DEHB olan çocuklarda erken yaşta başlar. Semptomlar 3 ila 6 yaş
arasındaki çocuklarda yaygın olarak rapor edilmiştir. DEHB veya DEHB
belirtileri olan okul öncesi çocuklar temel akademik hazırlıkta geride
kalma olasılıkları daha yüksektir (Loe , Feldman, 2007).
Rabiner ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan çalışmada, 387 okul
öncesi dönem çocuğu alınarak DEHB belirtileri ve okuma başarısı 5 yıla
kadar incelenmiştir. Dikkatsizlik ve hiperaktivitenin dikkatsizlik ile ortaya
çıkan en güçlü korelasyonları okuma başarısı ile negatif ilişkili olduğu ve
başlangıçtan itibaren, dikkatsiz okul öncesi çocuklarının %34'ünde okuma
güçlüğü görülmüştür (akt. Daley, Birchwood, 2009).
Okul öncesi dönemde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
hakkında bilgilenme oranı arttıkça, çocuklardaki belirtiler, ebeveynleri
veya öğretmenleri tarafından doğru şekilde gözlemlenerek çeşitli alandaki
uzmanlar tarafından yönlendirmeler sağlanmaktadır. Okul öncesi dönem
çocuklarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkındaki bilgiler,
ilkokul dönemindeki çocuklara göre daha sınırlı kalmaktadır. Son
zamanlardaki araştırmalar gösteriyor ki okul öncesi dönemdeki DEHB tanı
oranında artış yaşanmaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için
konulacak doğru tanı, tedavi ve erken müdahale, ilerleyen zamandaki
gelişim dönemlerinde oluşabilecek daha ciddi problemlerin önüne
geçilerek önlem alınması doğrultusunda çok önemlidir. DEHB tanısının
konulmasında acele etmeden, detaylıca değerlendirme yapılmalıdır. Okul
öncesi dönem çocukları için kreş ortamındaki gözlemler, incelemeler ve
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öğretmenleriyle iletişim halinde olmak önemlidir. Okul öncesi dönem
çocuğunda görülen DEHB belirtileri hem çocuğun hem de ailesinin
hayatını önemli derecede etkiler. Ailelerin veya öğretmenlerin ev ve okul
ortamlarında ciddi önlemler alınarak düzenlemeler yapılması gerekir.
Okulöncesi dönemde tanı konulduktan sonra yapılacak ilk önemli
müdahale ebeveyn eğitimi, sonrasında öğretmenin konu hakkında
bilgilendirilmesidir böylece tedavinin önemli bir aşaması tamamlanır.
Okul öncesi dönemde ilaç kullanılması başlangıç aşamasında tercih
edilmez. Fakat ilacın kullanılması gereken durumlar oluşursa uzman
takibinde kullanılabilir (akt. Kırnaz, 2007). Merkezi sinir sistemi
uyarıcıları, klonidin ,antidepresanlar, antikonvülzanlar, anksiyolitikler,
antipsikotikler, guanfasin ve lityum gibi ilaçlar dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılır (Kayaalp, 2008). Bu
ilaçların dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun
hareketliliğinin
azaltılmasında
ve
dikkatini
toparlayıp
yoğunlaşabilmesinde etkisi olur. Aileler, öğretmen ve uzmanların tedavi
sürecini yürütmesi çocuğun başarılı şekilde DEHB süreci ile başa
çıkabilmesini sağlar (Mertar, 2020).
Gadow, Nolan (2002) aktardığına göre; Carlson ve arkadaşlarının
(1997) ilkokul öğrencileriyle yaptığı araştırmada, ODD (karşıt olma karşı
gelme bozukluğu) ve DEHB gruplarının, DEHB gruplarına göre anksiyete
ve depresyon belirtileri sergileme olasılığının daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi çocuklarda da benzer bir ilişki
gözlemleniyorsa, bu durum gelişimsel bir ilişki olasılığının veya klinik
bulguda sürekliliğin mümkün olduğunu düşündürmektedir.
Yapılan araştırmalarda çocuklarda %8 oranında dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğunun olduğu ve erkek çocuklarında kız
çocuklarından 2,5 kat daha fazla çıktığı görülmüştür. DEHB’in. Bu
durumda, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun; şizofreniden 4,
bipolar bozukluktan 3 kere daha fazla görülmekte olduğu söylenebilir.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanların %50’sinin çocukluk ve
gençlik döneminde önemli belirtilerinin geçtiği gösterilmiştir. Ancak
düzelen belirtiler daha çok hiperaktiviteye ve dürtüselliğe aittir. Dışa vuran
davranışların azlığı, başvuru oranlarını, dolayısıyla da tanı konulabilmesini
etkileyebilmektedir (Semerci, Turgay, 2011).
DEHB’in görülme oranı artmakla beraber, Türkiye’de DEHB
hakkında şehir çerçevesinde yayınlanmış araştırmalar olsa da, örneklem
olarak toplumun genelini ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Türkiye’
de okul dönemi çocuklar üzerinde yapılan şehir çerçeveli araştırmaların
geneli incelendiğinde DEHB yaygınlığının %8.1 - %13.3 oranında
değişkenlik gösterdiği görülür. Türkiye’de pek çok araştırma
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yapılmamasına rağmen DEHB’in prevalansı konusunda dünya genelini
kapsayan oldukça fazla araştırmalar vardır ve araştırmalar kapsamında
dünya genelinde prevalans sonuçlarının %0,2 - %27 değerleri arasında
değişkenlik gösterdiği görülmüştür ( Kırnaz, 2017).
DEHB’ in Türkiye’ deki yaygınlığını ölçmek için Ercan ve arkadaşları
(2013) tarafından 4 yıl boyunca boylamsal çalışma yapılmış ve veriler;
1.yıl %13.38, 2.yıl %12.53, 3.yıl %12.22 ve 4.yıl %12.91 oranında
bulunmuştur.
4.Çocuk ve aile üzerine etkisi
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun; akademik düzeyi, ev
yaşamı, sosyal-duygusal davranış ve ilişkilerinin, çocuğun benliği üzerine
olumsuz etkenleri olan yaygınlığı giderek artış gösteren ruh sağlığı
bozukluğudur. Bundan dolayı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun
etkin şekilde ele alınarak tedavi ve müdahale yöntemleri konusunda
yoğunlaşılmalıdır (Sürücü, 2013). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
çocuğa ebeveynlerinden genetik olarak aktarılmış, hamilelikte, doğum
esnasında veya yaşamın ilk dönemlerinde zehirli maddelere maruz kalma
veya travma gibi olumsuzluklarla bu genetik mirasın belirli bir miktarda
biçimlenmesi sonucunda çocukta bu bozukluğa rastlanılmaktadır. İleriki
yıllarda DEHB olan çocuğun maruz kaldığı biyolojik, sosyal, psikolojik
çevre DEHB’e neden olan belirtilerin düzeyinin artmasında veya
azalmasında etken olabilirler. DEHB’te genetik yapısının oluşmaya
başladığı süreçten itibaren, beynin prefrontostriatal bölgesinde üst düzey
işlevlerinin yürütülmesi esnasında farklılıklar oluşmasından dolayı
yönetimsel eksiklikler ortaya çıkar (Semerci, Turgay, 2011).
Çocuk büyütmek, bakım, yetiştirmek, gelişim görevleri birçok
ebeveyn için zorlayıcı iken ek olarak dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğunun da varlığı ailelerin psikolojik duygusal olarak yetersiz
hissetmelerine, aile içinde iletişimsel, yapısal sıkıntılar, ebeveyn
tutumlarında problemler, tartışmalar oluşturmaktadır (akt. Öztürk, Özyurt,
Akay, 2015). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış
çocukların aileleri ile birlikte yapılmış literatürde az çalışma mevcuttur. Bu
alanda yapılan bir çalışmaya göre; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
tanılı çocuğa sahip ebeveynlerin daha stresli, kaygı ve depresyon düzeyi
yüksek, tutarlı olmayan davranışlar sergiledikleri incelenmiştir (Çakır,
2017).
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin bir kısmı
çocukluk döneminde biterken , %30-50 oranında ilerleyen dönemlerde de
devam etmektedir (Karabekiroğlu vd., 2011). Literatürdeki diğer
çalışmalar incelendiğinde elektronik medya kullanımının dikkat eksikliği
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hiperaktivite bozukluğu belirtileri ile ilişkili olduğu saptanmıştır ve
özellikle çocukluk dönemindeki kullanımında çocuğun gelişimine zararlı
etkilerinin oluşturduğu dikkat çeker (Görmez, Örengül, 2017).
Çocuklarda yapılan çalışmalarda güvensiz bağlanma ile DEHB gelişimi
arasında bir ilişki olduğu, bağlanma ile ilgili sorunların aynı zamanda
DEHB gelişiminde katkısının olduğu bildirilmiştir. Dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ailesi arasındaki bağlanmanın
olumsuz ilerlemesi bu alanda yapılan çalışmalara bağlı olarak beklenen bir
durumdur ( Karabekiroğlu vd., 2011).
Fonseca ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan çalışmaya göre; 5-15
yaş arası DEHB'li 27 çocuk ile beraber duygu tanımayı değerlendiren iki
deneyde, yaşları eşleştirilmiş, tipik olarak gelişen kontrollerle
karşılaştırılmıştır. Deney 1, yüzdeki duygu tanımaya odaklanırken, Deney
2, görsel bir sahnede eksik olan bir nesneyi veya bir duyguyu tanımak için
bağlamsal bilgiyi kullanıp kullanamayacaklarını belirlemek için
tasarlanmıştır. Sonuçlar, DEHB'li çocukların sadece duygunun yüz
ifadelerini tanımlamada (Deney 1) değil, aynı zamanda her iki grup nesne
durumunda da benzer şekilde performans gösterirken (Deney 2) duyguları
anlamak için bağlamsal bilgileri kullanmada kontrollerden daha az
miktarda olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, DEHB'li çocukların
duygu işlemede genel bir eksikliğinin olduğunu ve DEHB'li çocuklar için
klinik ve eğitimsel müdahalelerin uygulanmasınının onlara katkıda
bulunabileceğini göstermiştir.
5.Sonuç ve öneriler
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu; sadece çocuğu değil ailesini,
okulunu, sosyal çevresini de etkileyen yaygınlığı giderek artan davranışsal,
ruhsal, nörogelişimsel bir bozukluktur (Şahin, Tuğlu, 2010 ; Özyurt,
Öztürk, Akay, Baykara, Emiroğlu, 2016 ). Tıbbi tanıda, doğrulanmış
değerlendirme araçları kullanılarak ve çeşitli ortamlarda gözlemler
yapılarak DEHB değerlendirilmelidir. Eşzamanlı koşullar tanımlanarak
tedavi edilmelidir. Davranışsal tedaviler okul öncesi dönemindeki çocuklar
için önerilir ve daha ileri yaşlarda da yardımcı olmaktadır. Etkili
davranışsal terapiler, eğitim programları, sınıf yönetimi ve akran
müdahalelerini içerir (Biermann, Felt, Chrıstner, Kochhar, Harrison,
2014).
Ebeveynler, öğretmenler ve sosyal çevre DEHB’li çocukların güçlü
yönlerine odaklandıklarında bakış açılarını değiştirmiş olacaklardır.
DEHB’li çocukların meraklı, araştırmacı, yaratıcı, sevecen, heyecanlı,
enerjik, esprili, risk alabilen, empati kurabilen, adalet konularındaki
hassasiyetleri gibi olumlu özellikleri vardır. Bu olumlu özelliklerinin göz
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ardı edilmemesi gerekir (Özmen, 2010). DEHB okula hazır olma
durumundan üniversitedeki performansa kadar tüm yaşam süresi boyunca
akademik başarıyı etkiler. Yürütücü işlevlerdeki eksiklikler, yaşamın
merkezinde de yer alır. DEHB'li çocuklara sınıfta yardımcı olmak ve
desteklemek için çok sayıda olası sınıf tabanlı müdahale mevcuttur (Daley,
Birchwood, 2009).
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun aile, öğretmen
ve sosyal çevresi için; davranış problemleri hakkında bilgi verilebilir,
olumlu davranış ve özelliklerine yoğunlaşılarak özel olarak zaman
uygulamaları yapılabilir ve etkili yönerge verilerek uyum sürecinin
arttırılarak genel olarak DEHB hakkındaki uygulamaların incelenmesi ve
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır (Ercan, Aydın, 2012).
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Giriş
Uluslar vatandaşlık eğitimi aracılığıyla topluma ideal yurttaş tipini
yetiştirme, toplum tarafından kabul edilen değerleri aktarma, farklı
kültürlerden olan bireylerin birbirine saygı duyduğu toplum inşa etme,
ulusal bağı güçlendirme, ulusal ve uluslararası sorunlara karşı duyarlı,
sorumluluk alan, problem çözen, eleştirel düşünen ve okul ile okul dışı
yaşam arasında bağlantı kuran bireylerin var olmasını hedeflerler.
Okullarda gerçekleştirilen vatandaşlık eğitimi devletlerin eğitim
politikaları ve öncelikleri olmasına rağmen, yaşanılan ulusun birçok
bağlamından etkilenir. Çünkü okullar hizmet verdikleri toplumun
sosyolojik yapısından, tarihinden, kültüründen ve yaşam tarzından
etkilenerek bireylere çeşitli avantajlar veya zorluklar ile karşı karşıya kalır.
Ulusun çevresel ve sosyal olanakları, toplumsal problemleri, güvenlik,
sağlık, ulaşım ve beslenme gibi sorunları vatandaşlık eğitimini
zorlaştırmaktadır. Siyasi düzenden yoksun, sosyal eşitsizliklerin var
olduğu ve toplumsal problemler hakkında görüş bildirmek için gerekli olan
dil yetkinliğinde eksikliklerin yaşandığı bir toplumda bireyler vatandaşlık
eğitimini hayatlarının bir parçası haline getiremezler. Okulların bulunduğu
çevrenin yapısal özelliklerinin birbirlerinden değişken olması, materyal
eksiklikleri, okullar ile milli eğitim müdürlükleri arasındaki kopukluklar,
vatandaşlık eğitimi öğretim programında yer alan düşüncelerin bireylerin
günlük hayatları ile kopuklukların yaşanmasından dolayı eğitimcilerin
vatandaşlıkla ilgili edinimleri bireylere sunma yetkinliklerini
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zayıflatmaktadır. *Bu çalışmanın amacı; Güney Afrika’da yurttaşlık
anlayışına yönelik öğretmenlere, sosyal çevreye, programlara farklı fikirler
sunmak ve konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu bölümde
Güney Afrika öğretim programında yurttaşlık, Güney Afrika’da yurttaşlık
eğitimi, Güney Afrika’da öğretmenlerin yurttaşlık algısı, Güney Afrika
okullarına bakış ve Güney Afrika’da yükseköğretim politikaları şeklinde
ele alınmıştır. Bölgesel anlamda vatandaşlık eğitiminde yaşanan zorluklara
rağmen, öğretmenler öğrencilerin katılımını arttırmak için okulu bir
vatandaşlık alanı haline getirme ve okulda öğrenilen bilgilerin toplumsal
yaşamlarına transfer edebilecekleri alanlar oluşturma gibi bir takım
tutumlar sergileyebilirler.
1. Güney Afrika Öğretim Programında Yurttaşlık
1996 Ulusal Eğitim Politikası Yasası, insan haklarını öğretmek için
belirli saatler ayrılmamış olsa da, öğretim programında önemli bir bileşen
olarak insan haklarını dahil etmiştir. 1996 yayınlanan ilköğretim
programında ortaokul için her hafta sosyal ve beşeri bilimler için haftada
2,5 saat ve yaşam yönelimi için 2,5 saat ayrılmıştır. Ortaöğretim
düzeyinde sosyal bilimlere haftada 3 saat ve yaşam yönelimine haftada 2
saat ayrılmıştır. Öğretim programını oluşturan İnsan Hakları ve
Kapsayıcılık Çalışma Grubu, ayrı bir insan hakları dersi oluşturmak yerine
insan haklarını mevcut dersler arasında dağıtmıştır. 10. ve 11. sınıflarda
yaşam yönelimi derslerinde demokrasi ve insan hakları konuları için
ayrılmış bölüm bulunmaktadır. Tarih ve sosyal bilimler ders kitapları temel
olarak insan hakları konusunda eğitime ve bilgi paylaşımına odaklanırken,
yaşam yönelimi ders kitapları öğrencileri insan haklarına yönlendiren
etkinliklerle insan haklarının nasıl savunulacağına odaklanmaktadır.
Yaşam yönelimi ders kitabının içeriğinde küresel meseleler, insan hakları
belgeleri, insan hakları ihlalleri, insan hakları hareketleri ve geçiş dönemi
ile ilgili konular olduğu görülmektedir (Russell, Sırota & Kayum Ahmed,
2019).
2005 öğretim programında sosyal ve beşeri bilimler öğrenme alanı
tarih, coğrafya, arkeoloji ve vatandaşlık temel disiplinlerinden oluşur. Bu
öğrenme alanının tarih ve coğrafya temel unsurunu oluştururken arkeoloji
ve vatandaşlık da bu öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıydı. Dört bileşenden
oluşan sosyal ve beşeri bilimler öğrenme alanı aracılığıyla vatandaşlık
eğitimi öngörülmüştür (Mathebula, 2009). Öğretim programında sosyal ve
Bu çalışma, 9-11 Haziran 2022 tarihinde Rize’de düzenlenen 10.
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nda -USBES- sunulan
aynı adlı bildirinin genişletilmiş halidir.
*
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beşeri bilimler öğrenme alanı, kültürel olarak çeşitli, demokratik bir
toplumda sorumlu vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır Öğretim
programı ortak vatandaşlık üzerine inşa edilmektedir (Spreen & Vally,
2012, s. 90). Öğretim programındaki insan haklarının mantığı, amacı ve
yapısı ulus inşası, uzlaşma, sosyal dayanışma, sosyal uyum, kapsayıcılık
ve ayrımcılıkla mücadeleyi esas almaktadır (Keet & Carrim, 2006, s. 5).
Yurttaşlık eğitimi bölümünde demokratik, eşitlikçi ve adil bir toplumu
oluşturmak için aktif katılımcı vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Eğer
bu demokratik öğrenici kavramının geçerli bir yanı varsa, Güney Afrika
okullarında vatandaşlık eğitimi ve demokrasi öğretim programının
hedefleri şunlardır:
● Demokratik katılımı sağlamak.
● Vatandaşların yönetime katılımının aktif bir karakter geliştirdiğini ve
toplumun ortak refahına katkıda bulunmak.
● Katılımcı demokrasinin eğitim yönü, toplumun birçok alanında, yani
okullarda, toplulukta veya kamusal alanlarda aktif katılıma dayandırmak.
● Demokratik vatandaşlık için öğrenmenin öğretim programıyla sınırlı
olmadığı ve aynı zamanda aktif topluluk katılımı gerçekleştirmek.
● Yerel, ulusal ve küresel toplulukların yaşamına duyarlı sorumlu
vatandaşlar yetiştirmek öngörülmektedir (Mathebula, 2009).
Öğretim programı aktif bir katılımcı yurttaşlığı teşvik etse de, bu
kavramı yeterli titizlik ve tutarlılıkla takip edilmemektedir. Ders
kitaplarında insan hakları söylemi yaygın olmasına rağmen, genel olarak
öğrencileri haklarını korumak için hareket etmeye teşvik etmeyip, insan
hakları konusunda bilgi aktarmakla sınırlıdır. Öğretmenler temel bilgileri
aktarmanın ötesinde, öğrencilere haklarını, onları korumayı ve savunmayı
öğretmek için çoğu zaman yeterli eğitim almamaktadır (Russell vd., 2019).
Vatandaşlık eğitimi kavramı geniş kapsamlı olmasına ve daha geniş bir
siyasi sosyalleşme fikrini içermesine rağmen, yurttaşlık eğitimi genellikle
hükümetin temel yapısı hakkında bilgi vermemektedir (Quaynor, 2015, s.
129). Ayrıca son düzenleme ile sosyal ve beşeri bilimler öğrenim alanından
yurttaşlık eğitimi çıkartılmıştır. Tarih ve coğrafya dersleri sosyal ve beşeri
bilimlerin temel unsurlarını oluşturmaya devam etmektedir. Çevre eğitimi
ve insan hakları, sosyal ve beşeri bilimler öğrenme alanının ayrılmaz bir
parçası olarak vatandaşlık ve arkeolojinin yerini almıştır. Yurttaşlık
eğitiminin sosyal ve beşeri bilimlerden çıkarılması, çocukları vatandaşlık
için eğitmenin öğretim programında resmi bir yeri olmadığını Güney
Afrika eğitim politikasında vatandaşlık eğitimine önem verilmediğini
göstermektedir. Apartheid rejimi sonrası Güney Afrika'da, demokratik
vatandaşlığı uygulama ve öğrenme fırsatları, aktif, katılımcı vatandaşlıktan
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ne yazık ki yetersiz kaldı. Güney Afrika'da öğretim programı geliştirme,
aktif, katılımcı demokratik vatandaşlık modelinden uzaktır (Mathebula,
2009). Sonuç olarak Güney Afrika Anayasası ve öğretim programı yeni ve
uzlaşmış bir toplumu işaret eder ve onaylar. Ancak Güney Afrika’da
haklara ve devlet kaynaklarına farklı erişim söz konusudur. Resmi olarak
ifade edilen kavramlar sembolik olup toplumsal yaşama
aktarılamadığından toplumsal eşitsizlikler devam etmektedir. Bundan
dolayı eşitsizliği açıkça ele almak ve toplumsal dönüşüm projesine katkıda
bulunmak için vatandaşlık eğitimi ve sosyal adalet öğretiminin yeniden
tanımlanması ve öğretim programına daha sıkı bir şekilde
yerleştirilmesidir. Eşitsizliğin, toplumsal huzursuzluğun daha iyi
anlaşılması, sosyal hareketlerin ve siyasi mücadelenin rolüne daha fazla
dikkat edilmesiyle birlikte bu konuların öğretim programına bilinçli olarak
dahil edilmesi gerekir. Öğretim programı adil, eşitlikçi ve demokratik bir
toplum inşa etmede çok daha önemli bir rol oynayan demokratik pratiğin
önemli bir parçası olmalıdır (Spreen & Vally, 2012, s. 90).
2. Güney Afrika’da Yurttaşlık Eğitimi
Vatandaşlık, Güney Afrika politika belgelerinde soyut terimlerle
tanımlanmaktadır. Genellikle iyi bir vatandaşın niteliklerine odaklanılır.
Güney Afrika vatandaşlarının Anayasa’nın temel değerlerini
benimsemeleri ve aktif yurttaşlık için gerekli olan hoşgörü, saygı, çeşitlilik
ideali, insan haklarının teşviki, toplum sorunların çözümü, eşitsizliklerin
üstesinden gelinmesi ve ırkçılık karşıtlığını içselleştiren yurttaşların
yetiştirilmesi hedeflenir (Hammett & Staeheli, 2009). Güney Afrika
Anayasası geçmişin bölünmüşlüğünü iyileştirmek ve demokratik
değerlere, sosyal adalete ve temel insan haklarına dayalı bir toplum
kurmayı temel almaktadır (Spreen ve Vally, 2012, s. 90). Güney Afrika
Ulusal Eğitim Koordinasyon Komitesi (NECC) tarafından Atina’nın
katılımcı demokrasi kavramını somutlaştıran, Güney Afrika okullarında
vatandaşlık eğitiminin demokratikleştirmek ve eğitim mücadelesinin
geleceği için stratejik hedefi ifade etmek için “Halkların İktidarı İçin
Halkın Eğitimi” sloganı benimsenmiştir. Bu sloganın açılımı “Gerçek
mücadele, demokratik olmayan, zorlayıcı, etkisiz ve alakasız bir eğitim
sistemini demokratik, katılımcı ve göreli bir alternatifle değiştirmektir.”
Bu stratejik hedefin merkezinde, ebeveynler, öğretmenler ve diğer
eğitimciler, öğrenciler, topluluk liderleri, dini kuruluşlar, STK'lar,
akademik kurumlar, işçiler, iş dünyası, medya ve kalkınma ajanslarıdır.
Apartheid rejimi karşıtı mücadelenin okul demokratik yönetimi kavramı,
gençleri Güney Afrika'da aktif, eleştirel ve sorgulayıcı vatandaşlar olmayla
donatmıştır. NECC'nin bakış açısına göre, apartheid rejimi sonrası Güney
Afrika eğitim politikası belirleme, öğretim programı geliştirme ve
okullarda demokrasiyi ve katılımcı temsil biçimlerini teşvik etmeyi
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amaçlamıştır. Ancak 1980'lerin gündemi tutarlı bir politikalar dizisi
oluşturmadığı için demokratik bir Güney Afrika inşa etmek için gereken
eğitime katılımcı, toplum temelli bir yaklaşım vizyonu sağlanamamıştır.
Ne yazık ki, 'Halk Eğitimi' kavramı başarısız olmuştur. Bu dönemde
vatandaşlık eğitim politikası daha az katılımcı ve hedeflenen demokratik
kitleye hitap etmemektedir. Apartheid rejimi sonrası Güney Afrika’da
ırksal olmayan bir demokrasinin kurulmasıyla birlikte vatandaşlık eğitim
politikası eşit yurttaşlığı temel almıştır. 1994 sonrası dönemde Güney
Afrika’da vatandaşlık eğitimi kavramı tartışılmaya başlanmıştır. 1995
tarihinde eğitim ve öğretim üzerine ‘‘Beyaz Kitap’’ yayınlanmıştır. Bu
kitap Güney Afrika’da eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasını içiren
bir çerçeve niteliğindedir. Beyaz Kitap "Halk Eğitimi" ilkelerine dayalı
bir politikayı tanımlamaya çalışmıştır. Apartheid rejimi sonrası Güney
Afrika eğitim politikasının vizyonu, dolaylı olarak Atina'nın demokrasi ve
katılım prototipini benimsedi. Kitapta demokrasi kavramı, Güney
Afrika'nın insani, sosyal ve ekonomik kalkınma ihtiyaçlarının temel
almıştır. Aktif, eleştirel ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek olarak tarif
edilmiştir. Katılımcı demokrasiyi ve aktif vatandaşlığı merkeze
yerleştirmiştir. İnsan kaynakları geliştirme programları ırk, sınıf, cinsiyete
ilişkin eşitsizlikleri ele almıştır. Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi yalnızca
öğretim programıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda Güney Afrika
demokrasisini inşa etmeye, güçlendirmeye ve sağlamlaştırmayı
amaçlamaktadır (Mathebula, 2009).
Güney Afrika’da aktif yurttaşlık anlayışında cumhuriyetçi ve liberal
vatandaşlık kavramları ön plana çıkmaktadır. Cumhuriyetçi vatandaşlık,
öz-yönetim ve devlet işlerine aktif katılımı vurgularken, liberal vatandaşlık
ise vatandaşların bireysel hak ve sorumluluklarına vurgu yapmaktadır
(Ramphele, 2008). Güney Afrika'da vatandaşlık eğitimi liberal ve
komüniter vatandaşlık görüşlerinin bir bileşimidir. Ancak bu bileşim aktif
vatandaşlardan beklenen davranışlardan yoksun olduğu, demokrasinin
gelişimine ve toplumsal dönüşümü etkilemesini sağlayan tutum ve
değerler için yetersiz olduğu görülmektedir (Waghid, 2004). Değerler
eğitimi kavramı; insan hakları eğitimi, vatandaşlık eğitimi, aktif
vatandaşlık için gerekli olan tutum ve eğilimleri içeren ahlaki eğitime atıfta
bulunabileceğinden bu kavramlar birbirinin yerine kullanılabilir (Nucci,
2001). 2001 tarihinde Güney Afrika’da aktif vatandaşlığı temel alan
"Değerler, Eğitim ve Demokrasi Manifestosu" yayınlanmıştır. Bu belgede
öğrencilere kazandırılması gereken altı temel değer belirlemiştir. Bu
değerler; eşitlik, eşit haklar, hoşgörü, çok dillilik, açıklık, hesap
verebilirlik ve sosyal onurdur (Spreen & Vally, 2012, s. 90). Bu değerler
Güney Afrika okullarında benimsenmesi gereken tüm vatandaşların
demokratik, ırksal, cinsiyetçi olmayan, aktif, bilgili, eleştirel ve sorumlu
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vatandaşlar olarak topluma etkin bir şekilde katılabilen ayrıca iyi ve sadık
vurgusunun da yer aldığı bir Güney Afrikalı ruhunu içselleştirmeye
yöneliktir (Mathebula, 2009).
Güney Afrika'da bireylerin toplumda aktif vatandaş olarak yer
alabilmeleri için değerler eğitimi ön plana çıkarılmalıdır. Değerler eğitimi
ile Güney Afrika’da ahlaki keyfilikte yaşanılan artışın, ahlaki eylemin ne
olduğu konusunda yaşanan anlayış eksikliğinin ve toplumsal cinsiyet, sınıf
ve ırk eşitsizliklerini ortadan kaldırma konusunda önemli adımlar atılması
gereklidir. Güney Afrika eğitim sistemi bağlamında değerler ve değerler
eğitiminin Anayasa'nın ve revize edilmiş öğretim programının
beklentilerini herhangi bir şekilde karşılayamadığı açıktır. Güney
Afrika'nın öğretim programında değerler eğitiminin ciddi bir şekilde
tartışılmasına, müzakere edilmesine ve yeniden kavramsallaştırılmasına
ihtiyaç vardır. Değerler eğitimiyle ilgili hala çözülmesi gereken
incelenmemiş yönler ve zorluklar bulunmaktadır. Hükümetin mevcut
politika yönelimlerinin okullarda sunulan değerler eğitimi için yetersiz
olduğu açıktır. Bu eksikliklerin giderilmesi, değerler eğitimi için tutarlı bir
politikanın izlenmesi gereklidir. Değerler eğitimi için Anayasa'da
belirtilen beklentiler ile Güney Afrika okullarında sunulan değerler
eğitiminin gerçekliği arasındaki sessizlikler, boşluklar, zorluklar ve
çözülmesi beklenilen sorunlar bulunmaktadır. Değerler eğitiminin
öğrencileri aktif vatandaşlığa hazırlaması bekleniyorsa, öğretim programı
bu beklentiye uygun olmalıdır. Demokratik bir toplumda aktif vatandaşlık
için ihtiyaç duyulan kavramsal araçları edinmeleri için onları amaçlı ve
yeterli bir şekilde hazırlama sorumluluğu (Solomons & Fataar, 2011, s.
231) büyük oranda öğretmenlere düşer. Güney Afrika’da öğretmenler için
hem temsili demokrasi anlayışının Güney Afrika için yeni olması hem de
Güney Afrika'daki ırksal baskı yüzünden öğrencileri demokratik
vatandaşlığa hazırlamakla görevli öğretmenlerin herkesi eşit gören bir
sistemde eğitilmemesi, sağlıklı bir şekilde işleyen ve canlı bir demokrasi
anlayışıyla büyümemelerinden dolayı bazı eksiklikler yaşanmaktadır.
Güney Afrika’da öğretmenlerin yurttaşlık eğitimine nasıl yaklaşmaları
gerektiğine yönelik bu sebeplerden dolayı bir tartışma söz konusudur. Bu
tartışma ortamı öğrencilere verilecek olan yurttaşlık eğitimi konusunda
öğretmenleri daha derin düşünmeye sevk etmektedir. Demokratik
yönetimin yapıları, süreçleri ve “yurttaşlık gücü” fikri her zaman önemlidir
(Tavares, 2018). Güney Afrika’da bireylere yurttaşlık bilinci kazandırma
vatandaşlık eğitimi ile mümkün olacaktır. Bundan dolayı Güney
Afrika’daki vatandaşlık eğitimi Afrikalı kimliğini taşıyan bu yeni
vatandaşların ülkeyi ileriye taşıyacağı daha uzun vadeli bir kalkınma
projesi olarak görülmelidir. Güney Afrika’da iyi vatandaşlığının temel
bileşenleri, ülkenin anayasasının değerlerinden üretilir. Bu değerler saygı,
78

özveri, çeşitlilik ve özveriye vurgu yapar. Bireylerden ırkçılık karşıtlığını,
insan haklarını içselleştirmelerine teşvik eden eylemleri kazanmaları ve
toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için davranış değişikliklerini
kazanmaları beklenmektedir. Bireyin hem kendisinin hem de yaşamış
olduğu çevrenin gelişimin katkı sunacak eylemleri uygulayabilmeleri için
gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmaları istenmektedir (Hammett &
Staeheli, 2009, s. 5). Anayasa’da teorik olarak belirtilenlerin aksine Güney
Afrika’da aktif yurttaş olmak geçmişin hayalleriyle ve şimdinin
kabuslarıyla yaşamak anlamındadır. Güney Afrikalılar, binlerce öksüz
çocuk, büyük işsizlik, yoksulluk, yerinden edilmiş insanlar, kıtlık, iş ve
eğitim fırsatlarının yetersiz olmasından dolayı çaresiz kalıp yurtlarından
ayrılmak zorunda kalan yasadışı göçmenler, HIV ve AIDS salgını gibi
hastalıklar, bireysel yetkiyi elde etme, kişisel zenginleşme, yozlaşma,
kültürel çoğulculuğun ortaya koyduğu ahlaki görecelik, bireylerin ortak
iyiliği dikkate almadan bireylerin kendi çıkarlarını koruma ile karşı karşıya
olduğu bir toplum yapısı mevcuttur (Ramphela, 2008). Güney Afrika’da
devam eden eşitsizlikler, yoksulluklar ve insan hakları konusunda yaşanan
eksiklikler nedeniyle, sosyal adalet ve demokratik idealler bireylerin
yaşamlarında ve deneyimlerinde yoktur (Spreen & Vally, 2012, s. 90).
Güney Afrika’da yurttaşlık söylemi belirli etnik gruplar ve sınırlı soy bağı
ile sınırlıdır. Bundan dolayı öğrencilerin çok kültürlülüğü ve göçmenler
için vatandaşlığı kavramasını zorlaştırmaktadır (Quaynor, 2015, s. 126).
Uluslararası arenada toplumsal şiddetin bir yaşam biçimi olarak algılanan
Güney Afrika’da, okul ortamından başlanarak gençlerin maruz kaldığı
şiddet döngüsünü kırmak için ortaklaşa bir eylemin gerçekleştirilmesi
gereklidir (Chitsamatanga & Rembe, 2020, s. 111). Bu noktada Güney
Afrika’da Temel Eğitim Departmanı (DoBE, 2011) bireylerde sorumluluk
duygusunu geliştirmek, insanlık kültürü inşa etmek ve demokratik
vatandaşlık eğitimini umutla hayata geçirebilmek adına öğretmenler için
pratik bir rehber yayınlamıştır. Güney Afrika'daki demokratik vatandaşlık
eğitimi devlet okullarında anlamlı bir değişiklik getirmeyi kısmen
başardığı söylenebilir. Bu nedenle, öğretmenlerin özellikle mevcut
yurttaşlık eğitimi gündemini uygulamada karşılaştıkları bazı güçlükleri ele
almak için pratik rehberin uygun olacağı düşünülmektedir. Yeni pratik
rehberde okul ve sınıf yönetimi aracılığıyla hak ve sorumluluklara dayalı
bir kültürün nasıl inşa edilebileceği ifade edilirken, öğretmenlere bunun
nasıl yapılacağına dair bir dizi öğrenme alanında pratik örnekler sunuyor.
Güney Afrika’da haklar, sorumluluklar ve değerler etrafında çeşitli dersler
geliştirmek bireylere demokrasi bilinci kazandırmak için önemli bir adım
olacaktır. Pratik rehberde ‘‘sorumluluk ve insanlık’’ başlığı altında
öğrencilerin liberal bir demokratik vatandaşlık eğitimi geliştirmekle ilgili
fikirleri anlamasını, netleştirmesini ve hayata geçirmesini sağlamayı
amaçlamaktadır. Pratik rehberde ‘anlaşmaya varmak’ ön plana çıkan
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başlıklardandır. İlk olarak, diyalog, tartışma, müzakere ve tartışma gibi
terimlerin kullanımı açıklanır. 'Anlaşmaya' varmak’ başlığında özellikle
dini ve siyasi bir konuda fikir alışverişinde bulunma veya başka bir konuda
görüş birliğine varmayı ifade eder. Pratik rehber, diyaloga ilişkin yalnızca
dar görüşlü bir anlayış sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kavramı tartışma
ve müzakere gibi diğer kavramlarla da birleştirir. Öğrencilerin pedagojik
konularda anlaşmaya varmalarını sağlamak amacıyla, oldukça kuralcı ve
beklenen ipuçları vererek, öğrencilerin birbirleriyle nasıl etkileşimde
bulunmaları gerektiğini oldukça mekanik bir şekilde tanıtmaktadır (Davıds
& Waghıd, 2012).
3. Güney Afrika’da Öğretmenlerin Yurttaşlık Algısı
Okulların ulusal eğitim öncelikleri ve politikaları tarafından
yönlendirilmesine rağmen, günlük işleyişi içinde bulundukları bölgesel ve
yerel bağlamlardan etkilenir. Her okul, okulun ve hizmet verdiği
toplulukların tarihi ve çağdaş koşullarına bağlı olarak farklı fırsatlar ve
zorluklarla karşı karşıyadır. Değişen yoksulluk seviyeleri, işsizlik, devam
eden eşitsizlikler, okulun ötesindeki güvenli öğrenme alanlarına farklı
erişim ve daha geniş sosyal meseleler, eğitimin verilmesini ve alınmasını
belirler (Hammett & Staeheli, 2009).
Güney Afrika'daki okulları dönüştürmek için öğretmenler ve okul
yönetimi birlikte çalışmaktadır. Bu eğitimciler, toplumlarının karşılaştığı
zorlukların net bir şekilde tanınmasını sağlamak için okullarda bireylere
derin bilgiler sunarak, ortak yarar anlayışına dayalı, katılımcı ve empati
becerisine sahip yurttaşlar yetiştirme vizyonunu benimsediler. Yaptıkları
çalışmalarda kültüre önem verme, ülkede yaşanan sosyal bölünmeleri ortan
kaldırılarak bilinçli bir toplum oluşturma ve kendi tarihlerini bireylere
öğretmeyi demokrasinin gerçekleşmesi için gerekli şart olarak
görmektedirler (Tavares, 2018). Güney Afrika’da öğretmenlerin yaşamış
oldukları sorunlardan biri Afrikalı kimliğini öğrencilere yerleştirmeden var
olan sorunlar hakkında öğretmenler konuşamamalarıdır. Öğrencileri
yabancılaştırmadan sınıf ve ekonomik meseleler hakkında nasıl
konuşmaları gerektiği ve çok çeşitli bir öğrenen bünyesine sahip olan
sınıflarda çeşitlilik hakkında ırkçılık yapmadan, ulusu birleştirme
bütünleştirme konusunda da mücadele etmişlerdir (Hammett & Staeheli,
2009). Çünkü Güney Afrika'da vatandaşlık ırka bağlı değildir. Ancak
Güney Afrika vatandaşlarının karşılaştığı zorlukların çoğu, ülkenin ırk
eşitsizliği tarihine dayanmaktadır. Eğitimcilerden eşitsizlik hakkında
konuşmaları, ırk ve çeşitlilikle ilgili sorularla ilgilenmeleri beklense de,
bunu yapacak dil ve araçlarda büyük bir eksiklik mevcuttur (Tavares,
2018). Güney Afrika’da öğretmenler ile yapılan bir çalışmada yurttaşlık
konusunda birtakım ideallerden bahsetmişlerdir. Bu idealler şunlardır:
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♦ Kökleri ülke tarihine dayanan sorunları ele alma konusunda yurttaşların
sorumluluk alması,
♦ Ülkenin çeşitliliğini tanımanın ve kutlamanın önemi,
♦ Sosyal etkileşim ve sosyal hizmet anlayışının geliştirilmesi,
♦ Benlik saygısı ve öz saygının yanı sıra bir saygı kültürüne (başkalarına,
mülkiyete, çevreye) teşvik edilmesi,
♦ Ülkenin yapılarını ve işleyişini ve bunlara nasıl katılabileceğini (yalnızca
oylama ve seçimler açısından değil, aynı zamanda hükümete nasıl hak
iddiasında bulunulacağını ve liderlerin nasıl sorumlu tutulacağını) anlamak
♦ Bireylerin kendi topluluklarının dışındaki insanlar ve yerler hakkında
bilgi ve anlayış geliştirmek,
♦ Sosyal, politik ve çevresel konularla ilgili bireylerin eleştirel düşünme,
tartışma ve katılıma teşvik edilmesi,
♦ Güney Afrika vatandaşı olmaktan gurur duymak,
♦ Millet ve aidiyet duygusu geliştirmek,
♦Yasalara uymanın önemini anlamak,
♦ Öğrencileri okuldan sonraki hayata hazırlamak.
Bireylerin kendilerini Güney Afrika vatandaşı olarak tanımlamaları,
yurttaşlık algılarında belirli bir hukuki statü ya da nitelikler bütünü olduğu
kadar, neredeyse dünya içinde var olma biçimi gibi görünüyor. Tüm
eğitimciler, yurttaşlık ideallerine ulaşmak açısından ülkenin ne kadar ileri
gitmesi gerektiğinden bahsetmiş olsalar da (Hammett & Staeheli, 2009)
Güney Afrika’daki, öğretmenler kendilerini bilinçli olarak bir ulusal
dönüşüm projesinin parçası olarak görmemektedirler (Tavares, 2018).
Bundan dolayı Güney Afrika’daki öğretmenlere demokrasi bilinci
kazandırmak için projeler gerçekleştirilebilir. Baskı altında yaşayan Güney
Afrikalılar tarafından yazılmış hikâyeleri üzerine öğretmenlerin birlikte
düşünebilecekleri ve tartışabilecekleri ortamlar oluşturulabilir.
4. Güney Afrika Okullarına Bakış
Apartheid rejimi sonrası Güney Afrika'da demokratik bir hükümete ve
topluma geçişte yeni vatandaşlar edinme sürecinde zorluklar var. Özünde
insan hakları olan eşitlikçi, çok kültürlü bir demokrasi inşa etmek zordur.
Hiçbir ülkede bunu başaramamıştır. Güney Afrika’da, bu yeni toplum ve
vatandaş türünü yaratmada belirli zorluklarla karşı karşıyadır. Çok sayıda
öğrenci, eğitimin verildiği farklı diller, aşırı gelir eşitsizliği ve yoksulluk,
öğrencilerin çeşitliliği, okullar için kaynak eksikliği görülmektedir.
(Hammett & Staeheli, 2009). Güney Afrika'da eğitimin temel özelliği
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apartheid rejimi altında oluşturulan eğitim politikalarının mirasına
atfedilebilir (Engelbrecht, 2006). Bundan dolayı Güney Afrika eğitiminde
ırksal olarak yerleşik tutumlar ve ayrımcı uygulamalar ön plana
çıkmaktadır. Eğitimde eşitsizlikler görülmektedir. Apartheid rejimi
döneminde siyah Güney Afrikalılar, matematik ve bilimde sınırlı eğitim
sağlayan ayrıca vasıfsız işgücüne yönlendirmek için açılan “Bantu
Eğitimi” almışlardır (Asmal & James, 2001). Güney Afrika’da okullar
hala otoriterdir. Çünkü bu okullar zamanında sesleri susturan bir sistemde
büyümüş yetişkinler tarafından yönetilmektedir. Okulların yönetim
yapılarını, davranış kurallarını ve topluluk geleneklerini kapsamlı bir
şekilde gözden geçirerek temel demokratik değerlerle uyumlu hale
getirmeye teşvik edilmelidir. Öğrencilerin bu sürece dahil edilmesi başlı
başına değerli bir yurttaşlık eğitimi olacaktır (Tavares, 2018). Okullar
birçok çocuk için bilinçli olarak yurttaşlık eğitiminin verildiği ilk
demokratik kurumlardır. Güney Afrika kalkınma hedeflerine ulaşmak için
yıllık bütçesinin yüzde 18,5'ini eğitime harcamasına rağmen, eğitim
sistemi büyük ölçüde kötü durumdadır. Güney Afrika’da devlet
okullarında öğrencilerin okulları yarıda bırakma oranları yüksek,
okuryazarlık ve matematik seviyeleri düşüktür. Öğretmen kalitesi yetersiz,
sınıflar aşırı kalabalık, eğitimde kaynak sıkıntısı mevcuttur (Modisaotsile,
2012). Okullarda şiddet, terk etme, genç gebelik oranları, liseden mezun
olma oranlarında azalma ve akademik başarıda çok düşüktür (Hay &
Beyers, 2011). Okullar eğitim kaynakları bakımından yoksundur. Güney
Afrika Hükümeti kütüphane, laboratuvar materyalleri ve ders kitabı gibi
öğrenme materyallerini sağlamaz. Öğrenme materyallerinin eksikliği,
eğitim standardında daha fazla düşüşe neden olur (Modisaotsile, 2012).
Güney Afrika okulların bazılarında beslenme programı olsa da yoksul
okullarda böyle bir durum söz konusu değildir. Öğrenciler kahvaltı
yapamadan okula gelmektedir. Bazı okullara, resmi olmayan yerleşim
yerlerinden gelen öğrenciler okula uzun mesafeler kat etmek zorunda kalır.
Bazı okullarda öğrencilerin çoğunluğunun HIV pozitif olduğuna
inanılıyor. Birçok öğrenci devletin resmi kayıtlarına geçirilmediği için bir
kimliğe sahip değildir (Hammett ve Staeheli, 2009). Güney Afrika’da
okullar ile ilgili bir sorun 1999'dan 2004'e kadar gazetelerde şok edici
haber olarak yer almıştır. Bu haber kız öğrencilerin cinsel tacizinin
okulların çoğunda ciddi bir sorun olmasıdır. Kızların yüzde 30'undan
fazlası okulda tecavüze uğramaktadır. Güney Afrika'da HIV/AIDS ile ilgili
durum, Güney Afrikalı gençler arasında yüzde 22,9’dur.
Okul
performansının düşük olmasının bir diğer nedeni ergen hamileliğidir. Genç
yaşta anne olmak kariyer beklentisini sınırlamaktadır. Bundan dolayı
öğrencilerin eğitim hakkı, güvenlik ve insan haklarının gözetilmesini
sağlamak için Güney Afrika okullarında cinsel şiddetin düzeltilmesine
rehberlik edecek bir dizi kritik program kabul edilmiş ve uygulanmıştır.
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Bunlar: ‘‘Cinsel Şiddet ve Tacizin Önlenmesi ve Yönetimine Yönelik
Kılavuz İlkeler’’ ve ‘‘Devlet Okullarında Cinsel İstismarın Önlenmesine
Dair Öğrenciler için Temel Eğitim Departmanı El Kitabı’’dır.
Öğrencilerin eğitim hakkının saygısızlığa uğramasını veya okullarda temel
insan haklarını ihlal eden insanlık dışı muameleye maruz kalmasını
önleyecektir (Chitsamatanga & Rembe, 2020, s. 111). Okuldaki
performansı engelleyen bir diğer faktörde öğretmen davranışlarıdır. Çoğu
öğretmen, az veya eski kaynaklara sahip okullarda öğretmenlik
yapmamayı tercih eder, çünkü bu onların ve öğrencilerin performansını
engeller. Ayrıca öğretmenler zamanında okula gelmemekte olup çoğu
öğretmen Pazartesi ve Cuma günleri devamsızlık yapmaktadır
(Modisaotsile, 2012).
Güney Afrika okullarında demokrasiyi teşvik etmek ve pekiştirmek için
vatandaşlık eğitiminin zorunluluğudur. Güney Afrika Okulları Yasası
(SASA) temsili demokrasi modunu okul düzeyine taşıdı. Resmi olarak
Okul Yönetim Organları ve Temsilci Öğrenici Konseyleri olarak bilinen
demokratik olarak seçilmiş ve temsili yapıların yolunu açtı (Mathebula,
2009). SASA okullarda ırk ayrımının kaldırılması sürecini resmileştirdi.
Bu yasal tedbirlerin bir sonucu olarak, Güney Afrika'daki okul sistemi
radikal değişikliklere uğradı (Christie, 2006). Ancak SASA'nın işbirlikçi
yönetişim ve ortaklık fikri, çağdaş demokrasi ve katılım kavramları
sunmasının çok gerisinde kalıyordu. SASA'nın katılımcı demokrasi
vizyonu belirsiz ve yararsız olduğu açıktır. Güney Afrika okullarında
vatandaşlık eğitiminin ve demokratik uygulamaların başarısına çok fazla
katkısı yoktur. 1995 tarihinde Eğitim ve Öğretim Üzerine yayınlanan
Beyaz kitapta yer alan demokrasi ve aktif katılım ilkeleriyle yönetilen
eğitim ve öğretim politikasının uygulanma vizyonu kaybolmuştur.
Komitenin "ilerici" veli-öğretmen-öğrenci yapılarını koordine eden Milli
Eğitim Koordinatörü, popülist bir yapıdan uzaklaştıkça farklı biçimler
almıştır (Mathebula, 2009). İl müdürlükleri okullar arası etkileşimi
geliştirerek personel ve okullar arasında daha fazla işbirliğini yapması
gerekir. Bu işbirliği, öğretimin akran denetimi, farklı okullardaki dersleri
gözlemleyebilme, öğretim materyallerinin ve eğitimciler arasında
fikirlerin paylaşılması gibi çeşitli düzeylerde olabilir (Hammett &
Staeheli, 2009).
Güney Afrika’da okullarda yaşanan bir sorunda dil problemidir. Güney
Afrika'nın yerli dillerinin geçmişte ihmal edildiği kuşkusuzdur ve bu
nedenle, bu dillerin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve incelenmesi artık
gereklidir; genel olarak çok dillilik tanınmalı ve Güney Afrika'nın maddi
gerçekliğinin ayrılmaz bir parçası olarak tanıtılan ve Güney Afrika'da
kullanılan tüm dillere saygı duyulmalı ve bunlara değer verilmelidir. Yerli
dillerin gerekli gelişimini ve ilerlemesini sağlamak ve sürdürmek için
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kararlılığı görülmemektedir. Yerli dilleri teşvik etmek için memnuniyetle
karşılanan ve görünüşte umut verici girişimler olsa da, yine de Milli Eğitim
Bakanlığı'nın bu dilleri yükseköğretimde tamamen işlevsel öğretim
ortamları olarak geliştirme hedefinin çok gerisinde kalmaktadır. Güney
Afrika’da sıradan insanlar kendi ana dillerini ev dili olarak
algılamaktadırlar. Güney Afrika’da ana dil öz-kimlik, toplumsal aidiyet,
kültürel yönelim duygusu yaratma, kişisel iletişim, günlük konuşma dili,
yerelleştirilmiş günlük alışverişler için kullanılır. Bireyler ana dilin
kapsamını ifade edilen birincil sosyal işlevlerin ötesine genişletme ihtiyacı
hissetmezler (Foley, 2004). Güney Afrika’da birçok ebeveyn çocuklarının
okulda kendi yerel dillerini öğrenmelerini istememektedirler (Quaynor,
2012). Genel iletişim, ileri eğitim ve öğretim, ekonomik faaliyetler ve
katlım gibi amaçlar için İngilizce edinimi doğal bir gereklilik olarak
görürler. Güney Afrika yurttaşlarında İngiliz kültürleşmesi bir tehdit olarak
algılanmamaktadır. Güney Afrika'da dokuz Afrika dilinin varlığından
bahsedilmektedir. Bu durum ülkede dilsel karmaşıklığın yaşanmasına
neden olmaktadır. Çeşitli Afrika dilleri ülke genelinde tutarlı ve düzenli
biçimde konuşulmamaktadır (Foley, 2004). Görülmektedir ki apartheid
mirası eğitim sistemi içerisinde kırsal ve kasaba okullarında varlığını
devam ettirmektedir. Eşitsizlikler devam etmekte ve okula erişimde büyük
ölçüde sıkıntılar yaşandığını göstermektedir. Hükümete, okullardaki
eşitsizliklerin nasıl azaltılacağı konusunda diğer ülkelerdeki uygulamalar
tavsiye edilebilir. Güney Afrika okullarının sınıf ortamına eziyet etmeye
devam eden apartheid mirasının kalıntılarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olabileceğinden, tüm çocuklar için eğitim hakkını teşvik etmek
için devletin sorumluluklarını belirleyen sağlam yerel yasal çerçeveyi
yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç vardır (Chitsamatanga & Rembe, 2020,
s. 100). Okullar, insan haklarını ve çok kültürlülüğü benimsetmek yerine,
asimilasyonist bir söylem oluşturmaya ve baskın bir beyaz kültürü teşvik
etmeye devam etmektedir. Bu durumda yeni ayrımcılık biçimlerine ve
devam eden eşitsizliklere yol açmaktadır (Kruss, 2001). Bu bağlamda
Güney Afrika’da okulların düzeltilmesi için yapılan araştırma sonucunda
bir rapor sunulmuştur. Sunulan rapor aşağıdaki gibidir:
●Hamile öğrencilerle ilgili politika yeniden gözden geçirilmelidir. Hamile
gençler doğum yapana kadar evde kalmalı ve ancak ondan sonra okula
dönmelidir. Öğretmenler, hamile öğrencilerle çalışma konusunda yeterince
donanıma sahip değildir.
● Okullarda daha iyi disiplin sağlanmalı ve ebeveynlerin katılımı
artırılmalıdır.
● Öğretmenler hükümet tarafından yeterince tanınmalı ve
ödüllendirilmelidir. Özellikle kırsal kesimde öğretmenlik yapan
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öğretmenler için daha iyi teşvikler sağlanmalıdır. Bu onların mesleğe olan
bağlılıklarını artıracaktır. İş tatmini çok yönlü olduğundan, hükümet ayrıca
iyi çalışma koşulları, yeterli kaynaklar ve destek sağlamalıdır.
● Öğretmen eğitimi daha nitelikli olmalıdır. Öğretmen yetiştiren okullar
revize edilmelidir.
● Uyuşturucu bilinçlendirme kampanyaları ve cinsel eğitim erken yaşta
başlatılmalı ve öğretim programının bir parçası olmalıdır.
●Yaşam becerileri programları, gençlerin aşırı alkol tüketimine ve
uyuşturucu kullanımına yönelik tutumları ele alınarak ergenlerin aşırı alkol
tüketiminin ve uyuşturucu kullanımına yönelik algılarını değiştirmeye
yönelik olmalıdır (Parry, 1998).
5. Güney Afrika’da Yüksek Öğretim Politikaları
Eğitimli bir nüfus kalkınma hedeflerine ulaşmak için önemlidir. Güney
Afrika'nın geleneksel mirasını yansıtan ve onu gelecek için yaşayan bir güç
haline getiren bir bilgi hareketini teşvik etmenin bir yolu iyi bir eğitim
sistemidir. Bu eğitim yalnızca yurttaşların iyi eğitim almasını sağlamak
için değil; aynı zamanda insani gelişme ve sosyal olarak duyarlı ekonomik
ve politik sistemlerin sürdürülmesi içindir
(Modisaotsile, 2012).
Yükseköğretim politikaları ve reformları da ulusların sosyo-politik ve
ekonomik bağlamlarıyla şekillenen tarihsel süreçlerin bir ürünü olmuştur.
Afrika yükseköğretim politikası belirleme ve reform önlemleri de çeşitli
zamanlarda tarihsel bağlamların yansımalarıdır. Bu nedenle, Afrika'da
yükseköğretimin değişen rolü, sömürge öncesinden günümüze kadar geçen
zaman diliminin analizi yapılarak anlaşılabilir (Woldegiorgis &
Doevenspeck, 2013). Güney Afrika’da 1994'den önceki dönemde belirli
sosyal dinamikler, ilişkiler ve etkileşimler, bağlamsal politika alanını
sınırlandırmıştı. 1994 yılındaki kapsayıcı siyasi demokrasi, çağdaş
dönemde yükseköğretim politika alanının şekillenmesinde temel
belirleyici olmuştur. Yükseköğretim politikası, daha geniş toplumsal
süreçlerin yeniden yapılandırılması için hazırlandı. Yükseköğretim
politikası küresel taleplerle uyumlu hale getirdi. Bu politika hükümetin
insan kaynakları geliştirme ve ekonomik büyüme vizyonuyla yakından
ilişkiliydi. Yükseköğretim sistemini devletin belirlediği ekonomik
kalkınma hedeflerine uyumlu hale getirmeye yönelik kararlı bir girişim
sergilendi (Fataar, 2003). Devletin yükseköğretimdeki temel hedeflerden
biri ülkenin işgücü talebini karşılayacak Afrikalı yurttaşlar yetiştirmekti
(Breier, 2001). Zamanın yükseköğretim kurumları bilginin sınırlarını
genişletme ve ulusal ekonomiye hizmet etme rolünü yerine getirmek için
sömürge sonrası Afrika'da sosyo-ekonomik kalkınma ve siyasi dönüşümün
araçları olarak algılandı. Temel olarak bireylerin üretkenliği ile eğitim
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düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve örgün eğitime yapılan
yatırımın hem bireysel hem de toplumsal gelişme üzerinde birikimli bir
etkiye sahip olduğu ileri sürüldü (Bloom, David & Chan, 2005). Ulusal
Yüksek Öğrenim Planı (NPHE 2001) tarafından belirlenen beş temel
politika hedefine ulaşılması için yükseköğretimin önemi kritiktir. Bu
önemli politika hedefleri şunlardır:
1-Güney Afrika'da sosyal ve ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan
mezunları yetiştirmek,
2-Güney Afrika yükseköğretim sisteminde eşitliğin sağlamak,
3-Güney Afrika yükseköğretim sisteminde çeşitliliği sağlamak,
4-Yükseköğretim kurumlarının araştırmayı sürdürmesi ve teşvik etmek,
5-Yükseköğretim sisteminin kurumsal yapısının yeniden yapılandırılmak.
Güney Afrika’da yükseköğretim kurumlarının bu hedeflere
ulaşabilmesinde finansman zorlukları yaşanmaktadır. Yükseköğretim
kurumlarına devletin sunduğu finansman azlığı, gelir kaynaklarının sınırlı
olması, öğrenim ücretinde yaşanan artış ve öğrencileri mali açıdan verilen
desteğin azlığıdır (Wangenge-Ouma & Cloete, 2008). Sömürge sonrası
Güney Afrika'da yükseköğretim, kalkınmanın aracıları olarak görülmenin
yanı sıra, yükseköğretim kurumları Afrika kimliğini yaratmanın aracı
olarak görülmektedir. Yükseköğretim kurumları Afrikalılaştırma, Afrika
özlemlerini, soyunu, kültürel mirasını ve kimliğini koruma ve Afrikalı
işgücünü hazırlama rolü vardır. Yükseköğretim kurumları aynı zamanda
Afrika ulusu oluşturma,
Afrika kimliğini yeniden inşa etme
sorumluluklarını üstlenmişlerdir. Afrika'daki yükseköğretim kurumları
büyük ölçüde Avrupa sömürge çerçevelerinin bir ürünü olmasına rağmen,
yapılan araştırmalarda Afrika'nın sömürge öncesi dönemde de her düzeyde
eğitim uygulamasının mevcut olduğunu göstermiştir (Woldegiorgis ve
Doevenspeck 2013). Yükseköğrenim kurumlarının rolleri Afrika
toplumları tarafından inşa edilmiş ve ağırlıklı olarak yerel halkın taleplerini
karşılamak için dini, felsefi, ahlaki ve tıbbi çalışmalara hizmet etmiştir
(Ajayi, Lameck, Goma ve Johnson, 1996). Sömürge öncesi Afrika'da
öğrenme, bilginin üretimi ve yayılmasıyla ilgilenen resmi olarak kurulmuş
kurumlar olmadan zamanın kültürel ortamına yerleştirildi. Sömürge öncesi
Afrika’da yükseköğrenimin amacı Afrika uygarlıklarının inşasında,
kültürel kimliğin aktarılmasında ve kıtada tutarlı bir yaşam biçiminin
sürdürülmesinde,
sosyal
seçkinlerin
oluşumu
ve
kültürün
kurumsallaştırılmasıydı. Ancak Sömürge yönetimi Afrika toplumlarının
sosyal dokularına yavaş yavaş nüfuz ettikçe, kültürel ve kurumsal
süreklilik tehlikeye girdi. Avrupalıların yerli Afrika gelişleriyle birlikte
bilgi sistemleri ve öğrenme alanları kesintiye uğradı ve ortadan yok edildi.
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Afrika'nın eğitimdeki evrimi, tarihsel geçmişinden kopmuş ve
sömürgeleştirme yoluyla Afrika köklerine yakın olmayan yeni dışsal
kurum modelleri dayatılmıştır. Bu sömürgeci güçlerin gelişi ve onların
sömürge ideolojisi, eğitim de dahil olmak üzere Afrika yerli kurumlarının
sürekliliğinden kopartılmıştır. Bu kurumlar zaman içerisinde yeni Avrupa
merkezli kurumlar ile değiştirilmiştir. Sömürge devletleri tarafından açılan
yükseköğretim kurumları Afrika toplumlarını aydınlatmak yerine sömürge
yönetimini kolaylaştırmanın bir aracıydı. Sonuç olarak, yükseköğrenime
erişim son derece az sayıda bireyle sınırlıydı. Fransız sömürge gücü de
yükseköğrenimi sömürgeci asimilasyon politikaları için bir araç olarak
kullandı. 19. ve 20. yüzyılda Fransız kültürünü Fransa dışındaki kolonilere
genişletme fikrine dayanıyordu. Bu kolonilerin yerlileri, kültür ve
gelenekleri benimsediği sürece Fransız vatandaşı olarak kabul edildi.
Böylece sömürgelerinde yükseköğretim kurumları kurmak yerine, az
sayıda Afrikalıyı, Fransız kültürü ve yaşam biçimine daha fazla entegre
olabilecekleri Fransız üniversitelerinde eğitim görmeleri için gönderdiler.
Fransa'da üniversitelere gönderilen öğrencilerin çoğu, ideolojik olarak
beyinleri yıkanmış ve Fransız kültürünün ve yaşam biçiminin
kendilerinden daha üstün olduğuna inandılar. Bu gençlerin çoğu eğitimini
tamamladıktan sonra Afrika’ya dönmemişlerdir. Dönenler ise Fransız
yurttaşlık algısına sahip olmuşlardır. Afrika'nın geleneksel öğrenme
alanları, yerel kurumları, dilleri, dinleri ve kültürleri, sömürgeci güçler
tarafından geri kalmış ve medeniyetsiz olarak tasvir edilmiştir. Çünkü
medeni olmanın tek yolu sömürge dilini konuşmayı ve Avrupa kültürünü
kabul etmekti. Genel olarak, sömürgelerinde yükseköğretim kurumları
kurmanın amacı, Afrika'nın sosyo-ekonomik sorunlarını ele almak değildi;
bunun yerine esas olarak sömürge idarelerinin sorunsuz işleyişini
kolaylaştırmaktı. Programlar, kurslar ve eğitimler yoluyla Afrikalıları
tarihsel geçmişlerinden kopararak ve sömürge kurumlarını kabul eden
Afrikalı yurttaşlar oluşturmaktı. Çünkü erken aşamadaki sömürge
eğitiminde Afrika gerçeklerine tamamen yabancı olan yeni din, dil ve
kültürü bulan Hıristiyan misyonerler aracılığıyla iletiliyordu. Bu durum
yerli kültürlerine, dinlerine ve kurumlarına yönelik bir tehdit olarak
Afrikalılar tarafından anlaşıldı. Ancak güç dengesinin sömürgeci güçlere
kaymasıyla birlikte Avrupalılar eğitim sistemlerinden geçen yeni Afrikalı
seçkinler oluşturmayı başardılar (Woldegiorgis & Doevenspeck, 2013).
Varlığını günümüzde devam ettiren Güney Afrika yükseköğretim
kurumları akademik ve bilimsel olarak yetkinlik gösterememektedirler. Bu
durumun en önemli sebeplerinden biri Güney Afrika’da yükseköğretim
kurumlarında dil konusunda yaşanılan sorunlardır. Yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ve daha az ölçüde Afrikanca öğrenme ve öğretme
dilleri olarak tam olarak işlev görebilen dillerdir. Ancak yükseköğrenim
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öğrencileri İngilizce veya Afrikanca'yı akıcı bir şekilde konuşamamakta,
bu yüzden dil, yükseköğretime erişim ve başarının önünde engel olmaya
da devam etmektedir (Foley, 2004). Güney Afrika’da üniversite
öğrencilerinin gönderildiği okullar yeniden ele alınmalıdır. Demokratik
vatandaşlık eğitimi üniversite öğrencilerinde eleştirel ve pedagojik yolla
genişletilmelidir. Üniversite öğrencileri her zaman tanıyıp bildikleri bir
yerden kasıtlı olarak başka bir ortama gönderilerek, Güney Afrika
toplumunun daha geniş bir yelpazesine hem de farklı şekilde tezahür eden
vatandaşlığa maruz kalmaları sağlanabilir.
6. Sonuç
Güney Afrika’da vatandaşlık eğitimi Afrikalı kimliğini taşımada, aktif,
üretken, sorumlu, sağlıklı, ekonomik kalkınma için gerekli olan bilgi ve
becerileri kazandırmada bireylerin ülkeyi ileriye taşıyacakları kalkınma
projesi olarak görülmektedir. Ancak Güney Afrika'da vatandaşlık öğretim
programı, aktif, katılımcı ve demokratik vatandaşlık modelinden uzak
olduğu görülmektedir. Öğretim programı aktif yurttaşlığı hedeflemiş olsa
da, uygulamada yeterli titizlik ve tutarlılık sergilenememektedir. Sosyal ve
beşeri bilimler öğrenim alanından vatandaşlık eğitimi çıkarılmıştır. Bu
durum vatandaşlık eğitimine önem verilmediğini göstermektedir. Güney
Afrika'daki okulları dönüştürmek için öğretmenler ve okul yönetimi
birlikte çalışmaktadır. Bu eğitimcilerin, ortak yarar anlayışını ön plana
çıkarma, kültüre önem verme, eşitsizlikleri ortadan kaldırma, katılımcı ve
empati becerisine sahip yurttaşlar yetiştirme vizyonunu benimsediklerini
göstermektedir. Güney Afrika’da öğrencilerin Afrikalı kimliğini
benimsememeleri, dil ve materyal konularında yaşanan sıkıntılar sebebiyle
toplumsal sorunlar hakkında öğrenciler ile konuşamamaktadırlar. Güney
Afrika öğretmenler vatandaş yetiştirme konusunda bu vizyonları
benimsemiş olsalar da kendilerini bilinçli olarak bir ulusal dönüşüm
projesinin parçası olarak görmemektedirler. Öğretmen kalitesi yetersiz,
sınıflar aşırı kalabalık, eğitimde kaynak sıkıntısı mevcuttur. Okullarda
şiddet, terk etme, genç gebelik oranları, liseden mezun olma oranlarında
azalma, okulu yarıda bırakma, okuryazarlık ve matematik seviyeleri
düşüklük görülmektedir. Okullarda yaşanılan sorunlardan bir diğeri de dil
sorunudur. Yerli diller ihmal edilmektedir. Yükseköğrenim öğrencileri
İngilizce veya Afrikanca'yı akıcı bir şekilde konuşamamakta, bu yüzden
dil, yükseköğretime erişim ve başarının önünde bir engel oluşturmaktadır.
Güney Afrika'da yükseköğretim kurumları bilginin sınırlarını genişletme
ve ulusal ekonomiye hizmet etme rolünü yerine getirmek için sömürge
sonrası Afrika'da sosyo-ekonomik kalkınma ve siyasi dönüşümün araçları
olarak algılandı. Yükseköğretim kurumlarının hedefleri; sosyal ve
ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan mezunları yetiştirmek,
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yükseköğretim sisteminin kurumsal yapısının yeniden yapılandırılmak,
eşitliği ve çeşitliliği sağlamak, araştırmayı sürdürmek ve teşvik etmektir.
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Giriş
Edebiyat tarihi, “bir milletin edebî macerasını, tarih içinde edebî
eserleri inceleyerek ortaya çıkarabilme uğraşı” (Önal, 2012, s. 59) olup
bunların takip ettiği yolu ve gelişim merhalelerini ele alan bilim dalının
adıdır. Edebiyat tarihinden beklenen şeyler en yalın ifadeyle “edebiyat
vakıalarını zaman çerçevesi içerisinde olduğu gibi sıralamak, birbiriyle
olan münasebetlerini ve dışarıdan gelen tesirleri tayin etmek, büyük zevk
ve fikir cereyanlarını ayırmak, hulâsa her türlü vesikanın hakkını vererek
bir devrin edebî çehresini tespite çalışmak”tır (Tanpınar, 2003, s. IX).
Tarihi süreç içerisinde bir milletin ortaya koyduğu edebî eserleri irdeleyen
edebiyat tarihi, bunun yanında o dönemin sosyal, kültürel ve siyasi
yönlerini de açığa çıkarması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca edebî
eserleri kaleme alan şahsiyetler de edebiyat tarihi kapsamındadır. Ancak
“edebiyat tarihinin üzerine kurulduğu temel, edebî eserdir” (Akün, 1990,
s. 13). Bu bakımdan edebiyat tarihindeki ana mesele, edebî eserden yola
çıkmak ve buna yansıyan ölçüde diğer unsurları ele almaktır.
Bir milletin tarih sahnesine çıktığı dönemden başlayarak günümüze
kadar taşıdığı edebî eserleri kronolojik ve sistematik şekilde inceleyen
edebiyat tarihi, bu vesileyle gelecek kuşakların kendi milletine ait edebî
ürünlerini tanımasını sağlar. Edebî eserleri hakkında bilgi sahibi olan
nesiller, milletinin “düşünce tarihine, hayatı algılayışına, olaylar
karşısındaki ortak tavrına, geleneklerin estetik yapısına” (Önal, 2012, s.
62) vâkıftır. Bunun yanında insanlığın içinden geçtiği inanç ve düşünce
aşamalarını da ele alan edebî eserler, herhangi başka bir kaynakta yer
almayan birikimleri, edebiyat tarihi aracılığıyla somutlayarak okuyucuya
ulaştırır.
Edebiyat tarihinin esasını meydana getiren edebî eserler içerisinde yer
alanlardan biri de dergilerdir. Türk edebiyatı tarihi içerisinde önemli bir
pay sahibi olan dergiler, kültür aktarımına dramatik ölçüde katkıda
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bulunan, “magazin, periyodik, mecmua, mevkute gibi terimlerle de anılan
süreli yayınlar”dır (Tonta, 2006, s. 16). Pek çok alanda farklı yazarların
kaleme aldığı yazıların bulunduğu, düşünce tartışmalarına ev sahipliği
yapan bu yayınlar, kültür ve sanat hayatı açısından oldukça değerlidir.
Dergilerin önemi, kültür, sanat ve edebiyat hayatına dair aşamaların
rahatlıkla takip edilebilmesine olanak sunmasından kaynaklanır. Bunun
yanında toplumun düşünce hayatında da dramatik bir role bürünen dergiler
“bir roman veya hikâye gibi bir tek kalemden çıkan yazılardan
oluşmadıkları aksine pek çok üslubu barındırdıkları için mektep vazifesi”
(Ertekin, 2018, s. 92) üstlenirler.
Dergilerde yer alan yazı türlerinden biri de biyografidir. Yunanca bios
(hayat) ve graphèin (yazmak) terimlerinden üretilen biyografi, 17.
yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanır. O güne kadar biyografik
anlatımlar, hayat edebiyatı, hayatın tarihi, büyük adamların tarihi vb.
şekillerde adlandırılır. Kelime, uzun zaman hayatı anlatan tüm türleri ifade
ederken biyograf Samuel Johnson (1709-1784) ile edebî tür hüviyeti
kazanır (Ünlü, 2015, s. 35). Söz konusu tür, toplum içinde bazı yönleri ile
öne çıkan kişiler hakkında detaylı bilgi verir. Böylece “biyografisi
hazırlanan kişilerin merak edilen yönleri hakkında bilgi sahibi olunabilir
ya da yeni özellikleri keşfedilebilir” (Gaygusuz ve Güzel, 2020, s. 1).
Cumhuriyet’in ilk zamanları olan 1926-1930 yılları arasında yayın
hayatını sürdüren, toplam 6 cilt, 146 sayıdan meydana gelen ve “o dönemin
olayları için ihmal edilmemesi gereken bir kaynak” (Avcı, 2005, s. 4)
niteliğindeki Hayat dergisi bünyesinde pek çok farklı konuda yazıya yer
verir. Bunlardan biri de Türk edebiyatının önemli isimleri ile ilgili
biyografilerdir. Arada boşluklar olmakla birlikte 1. sayıdan 135. sayıya
kadar edebiyatımızın önemli isimlerinin biyografilerine rastlamak
mümkündür. Bu çalışma, Hayat’ta yayımlanan divan edebiyatına mensup
şahsiyetlere yönelik biyografi yazılarının kimler tarafından kaleme
alındığını, hangi sanatkârları kapsadığını ve bunlara dair ne gibi bilgiler
verildiğini ortaya koymayı amaçlar.
1. Hayat Dergisinin Tarihi Zemini ve İçeriği Hakkında
Türk edebiyatında roman, tiyatro, tenkit, makale gibi yeni türler
Tanzimat ile beraber ortaya çıkar. Bunların halka ulaşmasını sağlayan da
süreli yayınlardır. 1795’te Fransızlar tarafından basılan Bulletin de
Nouvelles adlı dergi, Türkiye’de yayın hayatına başlayan ilk dergi olma
niteliğini taşır (“Süreli Yayın”, 2021). Türkçe yayımlanan ilk dergi ise
1850 yılında çıkan Vekâyi-i Tıbbıye olup aynı zamanda derginin
Fransızcası da basılır. Türkçe yayımlanan dergilerin ikincisi 1862’de çıkan
Mecmua-i Fünûn’dur. Her iki dergi de bünyesinde bilim ve tıp konularına
yer verir. 1870’li yıllara kadar gazeteler içeriğinde edebiyat ile ilgili
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dokümanlar bulundurmaları nedeniyle sadece edebiyatı kapsayan konulara
yer veren dergilerle karşılaşılmaz. Daha sonra yayın hayatına atılan Serveti Fünûn, Genç Kalemler, Türk Yurdu, Hisar, Varlık ve Dergâh gibi
yayınlarını edebiyat ağırlıklı yapan dergiler, süreli yayıncılığa yapmış
oldukları katkılarla ön plana çıkar.
1923 ve sonraki yıllar yeni bir devlet düzeninin inşa edildiği, toplumsal
ve sosyal dönüşümlerin hız kazandığı bir dönemdir. Bu durum yayın
hayatına da yansır ve dergicilik faaliyetleri ivme kazanır. Cumhuriyet
dönemi Türk edebiyatında mihenk taşı niteliğinde dergiler ortaya çıkmış
olup bunlardan biri de Hayat’tır. Cumhuriyet’in ilân edilmesinden üç yıl
sonra, 2 Aralık 1926’da çıkmaya başlayan dergi, 30 Aralık 1929’a kadar
faaliyetini sürdürür. Haftalık basılan ve üç yıl boyunca yayın hayatını
devam ettiren Hayat, her sayısında kapağı dışında yirmi sayfadan oluşur.
Dergi toplamda altı cilt ve 146 sayılık bir koleksiyondan meydana gelir.
Bunun yanında dergi bazı özel ilavelere, özel sayılara ya da sayfalara da
yer verir. Söz gelimi derginin 21 Temmuz 1927’de çıkan 34. sayısı
dönemin ünlü mimarı Kemalettin Bey’in; 10 Ocak 1929’daki 111. sayı da
Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in hatırasına ayrılır. Derginin 23 Nisan
1927’de çıkan 21. sayısı ise Ankara için özel hazırlanmış olup şehir,
kültürel, tarihi, edebi, tarımsal ve ekonomik bakımdan ele alınır (Uçman,
1998, s. 14).
Yayımlandığı ilk iki yıl boyunca eski harflerle basılan Hayat, 1928
yılının Ağustos ayından itibaren okuyucusunu Latin harflerine alıştırma
denemelerine başlar. 3 Kasım 1928’de Latin harflerinin Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 29 Kasım 1928’de çıkan 105. sayısıyla
birlikte tamamen yeni harflerle yayına geçer. Maarif Vekâleti’nden hem
maddi hem manevi destek alan dergi, 3 Mayıs 1928’de yayımlanan 75.
sayıya kadar Mehmet Emin’in (Erişirgil) idaresi altında çıkar. Nâfi Atuf’un
(Kansu) birkaç sayı devam eden mesul müdürlüğünden sonra dergi son
sayısına kadar Faruk Nafiz’in (Çamlıbel) yöneticiliğinde yayımlanır
(Uçman, 1998, s. 12).
Derginin 2 Aralık 1926’da yayımlanan ilk sayısında “Hayat Ne İçin
Çıkıyor?” başlıklı yazıda özellikle Tanzimat ile birlikte Batı’dan çok fazla
bilgi alındığı, ancak eski alışkanlıklarından kurtulamayan zihinlerin bu
bilgileri özümseyemediği ve hayata geçiremediği yönünde eleştiriler yer
alır. Cumhuriyet öncesi dönemde, Batının kaynaklarını okuyup yüzeysel
bilgi sahibi olan kişilere âlim gözüyle bakıldığını ama bu kişilerin zaman
içinde bilgilerinin sağlam temeller üzerine oturmadığı anlaşılınca bazı
çevrelerin bilime karşı güvensizleştiği ifade edilir. Önemli olan yüzeysel
bilgi sahiplerinin fazlalığı değil pozitif bilime saygı duyan, olaylar
karşısında düşünebilen, bunları sorgulayabilen insanların sayısını artırmak
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ve böyle bir nesil inşa etmektir. Derginin de öncelikli amacı budur.
Mehmet Emin tarafından kaleme alınan söz konusu yazıda yer alan ifadeler
şu şekildedir:
“Bilhassa Tanzimat’tan beri Garpten memlekete birçok
malûmât girdi. Hakiki ilim zihniyeti çok az dimağlarda
yerleşebilmiştir. Eski terbiye ve itiyadın altında ezilen
dimağlar Garp kitaplarından malûmât topladılar. Fakat
ekseriya müsbet ilmin usulüyle zihinlerini terbiye edemediler.
Bu yüzden memleketimizde malûmâtlı kimselere âlim denildi.
Bunlar okudukları kitabın, bildikleri malûmâtın haricinde
vekâyi karşısında kalınca adeta apışıp kaldılar. Milli hayat
içinde doğan yeni temayülleri, bildikleri mücerred malûmât
içinde bulamadıkları için sezemediler. Âlim denilen fakat
hakikatte bazı malûmât sahibi olan kimselerin aczi yüzünden
bazı muhitlerde ilme karşı emniyetsizlik uyandı. “Hayat”
hakiki müsbet ilim zihniyetine karşı gençlikte hürmet
uyandırmaya uğraşacak, hâdisâtı görmek, üzerinde
düşünmek muhabbetini telkine çalışacaktır. Gayemiz birtakım
mefhumları bilen değil, vekâyi üzerinde düşünebilen, kutlu,
münevver bir zümre görmektir” (Mehmet Emin, 1926, s. 1).
Hayat, şair ve yazar kadrosuna bakıldığında Cumhuriyet döneminde
nicelik yönünden ön plana çıkan, modern düşünce ile milliyetçi fikirleri
sentezlemiş üstün kişileri ve memleketçi eğilimi benimseyen sanatkârları
bünyesinde toplar. Dergi sadece Batılı düşünceler ekseninde kalmayan,
aynı zamanda Türk milli kültürünü ve tarihini yeni zihniyetle ele alan
yazıları ile diğer süreli yayınlardan ayrılır. Hayat’ta edebiyat tarihi,
sosyoloji, felsefe, tarih, iktisat, hukuk tarihi, sanat, sanat tarihi, güzel
sanatlar, mimari ve sosyal alanlarda kadın konularına yer verilmekle
birlikte bu yazılar dönemin popüler isimlerinin imzasını taşır. Derginin ilk
sayılarında başmakaleler genellikle Mehmet Emin ve Avni Başman
tarafından kaleme alınır. Türklük bilimi, edebiyat ve kültür tarihi
araştırmalarını kapsayan yazıları çoğunlukla M. Fuat Köprülü, Ali Canip
(Yöntem), Mehmet Halit (Bayrı), Nahit Sırrı (Örik), Nurullah Ata (Ataç),
Ahmet Cevat (Emre); sosyoloji ile ilgili yazıları Mehmet Nermî (Haskan),
Ziyaettin Fahri (Fındıkoğlu), İsmayıl Hakkı (Baltacıoğlu); felsefe içerikli
yazıları Mehmet Emin, Mehmet İzzet, Mustafa Şekip (Tunç); tarih
yazılarını Ahmed Refik (Altınay); müzik kuramları ve tarihine dair yazıları
Halil Bedî (Yönetken); mimarlık ve sanat tarihine ilişkin yazıları Mehmed
Vahid; terbiye ve spor konularını içeren yazıları Selim Sırrı (Tarcan);
Cumhuriyet döneminde kadının statüsü ve kadın anlayışı ile ilgili yazıları
Tezer Hanım (Taşkıran) yazar (Uçman, 1998, s. 13).
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Derginin yazar kadrosu, Türk diline, Türk edebiyatına, Türk tarihine,
Türk güzel sanatlarına dair konuları Cumhuriyet’in milliyetçilik ve
inkılapçılık ilkeleri doğrultusunda hareket ederek ele alır. Bu anlayış
çerçevesinde dil, edebiyat, felsefe, tarih, güzel sanatlar, yeni insan, yeni
Türk kadını, yeni eğitim ve kültür kurumları gibi konular üzerinde pek çok
yazı yayımlanır ve bunlar hakkında farklı yorumlar dile getirilir. Ayrıca
dergide farklı şairlerin ve yazarların kaleme aldıkları şiirlerinde,
hikâyelerinde dramatik şekilde memleket edebiyatına eğilim gösterdikleri
ve Anadolu coğrafyasına yer verdikleri göze çarpar. Şiir türünde Mehmet
Faruk’un Anadolu’muz, Memlekete Bir Bakış, Anadolu Yolculuğu, Atlar
Üstünde; Halit Fahri’nin Vatan Destanı, Uludağ; Faruk Nafiz’in Çankaya,
Memleket Türküleri; Ömer Bedrettin’in Başakların İçinde; Fazıl Ahmet’in
Tarih Dersi; Hüseyin Nâil’in Yurdumun Dağlarına; Arif Nihat’ın
Köyümün Kızları; Emin Recep’in Kır Uykusu; Necmettin Halil’in Bir
Yolcuya; Fuat Hulusi’nin Kutlu Olsun adlı eserleri söz konusu yönelimin
bazı örnekleri olarak karşımıza çıkar. Hikâye türünde ise Reşat Nuri’nin
Mehmetçikten Bir Parça, Mehmet ile Tavuk Hırsızı; Safvet Örfî’nin Canlı
Cenaze, Mefkûreci; Fuat Bahattin’in Kaplan’ı da yine bu doğrultuda
kaleme alınan eserlerdir.
Adı sayılanların dışında dergide makaleleriyle Cemil Sena (Ongun),
Fahreddin Kerim (Gökay), Faik Sabri (Duran), Galip Atâ (Ataç), Halil
Vedat (Fıratlı), İsmail Hikmet (Ertaylan), Kemal Zaim, Mustafa Nihat
(Özön), Peyami Safa, Sabiha Zekeriya (Sertel), Yakup Kadri
(Karaosmanoğlu); şiirleriyle Abdullah Cevdet (Karlıdağ), Ahmed Hamdi
(Tanpınar), Ahmed Hâşim, Ali Mümtaz (Arolat), Behçet Kemal (Çağlar),
Celâl Sahir (Erozan), Enis Behiç (Koryürek), Halide Nusret (Zorlutuna),
Necmettin Halil (Onan), Necip Fazıl (Kısakürek), Rıfkı Melûl (Meriç),
Sabri Esat (Siyavuşgil), Salih Zeki (Aktay), Vasfi Mahir (Kocatürk), Yaşar
Nabi (Nayır); hikâyeleriyle Aka Gündüz, Ercümend Ekrem (Talu), Kenan
Hulûsi (Koray), Memduh Şevket (Esendal) karşımıza çıkar. Bunların
yanında dergide Albert-Louis Gabriel, Edward Granville Browne, Tadeusz
Kowalsk, Vasilij Viladimiroviç Barthold gibi oryantalistlerin Hasan Cemil
(Çambel) ve Galib Bahtiyar tarafından tercüme edilen yazılarına da yer
verilir (Uçman, 1998, s. 14).
Hayat, 1929 yılından itibaren ilk sayılardaki içerik yoğunluğunu
gittikçe yitirerek sıklıkla tercüme yazılarının yer aldığı bir eğitim ve
edebiyat, nispeten de magazinsel haberlerin çıktığı bir dergi niteliğine
bürünür. 15 Temmuz 1929 tarihinde yayımlanan 135. sayıdan sonra
dergiye bir düzensizlik hâkim olur ve yeni sayıların çıkması gecikir. 146.
sayıdan sonra derginin sayfa sayısı artarken boyutları küçülür. Eski
kimliğinden uzaklaşan dergi, 1930 yılının Ocak ve Mayıs aylarında beş
sayı daha çıktıktan sonra kapanır (Uçman, 1998, s. 14).
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2. Hayat Dergisindeki Biyografilere Dair
Hayat’ta biyografiler de önemli yer tutar. Bazen uzun süre
yayımlanmamış olmasına karşın derginin 1. sayısından 135. sayısına kadar
bu tür yazıların kaleme alındığını görmek mümkündür. Bunların bir
bölümünde yüzeysel değerlendirmeler yapılmış olup geneli akademik
makale düzeyinde bilimsellik taşır. Çoğunlukla sanatkârın hayatına,
eserlerine, edebî kişiliğine dair bilgilerin ve eserlerinden örneklerin
verildiği söz konusu biyografilerde halk edebiyatından ve yeniliğin
temsilcilerinden isimler bulunur. Ancak özellikle divan edebiyatına
mensup şahsiyetlere dair biyografilerin fazla olması dikkat çekicidir. Öyle
ki tespit edilen otuz beş biyografik yazıdan yirmi birinde bu edebiyattan
isimler ele alınır. Bunların on dördü, Ali Canip’in kaleme aldığı biyografik
yazılar olup divan edebiyatına mensup şahsiyetlerle ilgili olanların üçte
ikisine tekabül eder. Geriye kalan divan edebiyatına mensup şahsiyetlerle
ilgili biyografilerin 4’ü Ziyaettin Fahri’ye, 2’si Köprülüzâde Mehmet
Fuat’a ve biri Mehmet Halit’e aittir. Ziyaettin Fahri, Bayburtlu Zihnî ile
ilgili iki ayrı sayıda biyografik yazı yayımlar. Ayrıca Ziyaettin Fahri’nin
haklarında biyografik yazı kaleme aldığı Bayburtlu Zihnî ve Şair Fahri gibi
isimler halk edebiyatı alanında da eserler vermiş olup yazarın söz konusu
yazılarında bu isimlerin divan edebiyatına dair yönleri ön planda tutulur.
Dergideki biyografilerin on biri halk edebiyatına mensup Âşık Ömer,
Kemal Ümmî, Öksüz Dede, Kaba Sakal Mehmet, Kul Süleyman ve Benli
Ata, Pir Sultan Abdal, Gevherî, Kul Oğlu, Kâmilî Kırım Hanı Dördüncü
Mehmed Giray ve Kul Mehmet gibi şahsiyetleri ele alır. Bu isimlere dair
biyografik yazıların onu Köprülüzâde Mehmet Fuat tarafından kaleme
alınmış olup Gevherî ile ilgili iki ayrı sayıda farklı içeriklere sahip yazılar
vardır. Mehmet Halit’in ise halk edebiyatına mensup şahsiyetlerden sadece
Kemal Ümmî’ye dair biyografisi bulunur. Geriye kalan üç biyografi de
yeni edebiyatı temsil edenlerle ilgilidir. Bunlardan Süleyman Nazif,
Köprülüzâde Mehmet Fuat; Ömer Seyfettin, Ali Canip; İsmail Safa ise
Ahmet Hikmet tarafından incelenir.
Yukarıda verilen sayılar göz önüne alındığında divan edebiyatına
mensup şahsiyetlere dair biyografilerin oranı %60’dır. Halk edebiyatına
mensup şahsiyetlerle ilgili olanların oranı %31, yeni edebiyata mensup
şahsiyetlere dair olanların ise %9’dur. Bu durum dergiyi oluşturan yazar
kadrosunun “Türk edebiyatını, bir bütün olarak, Türk milletinin kültür
değerlerini Türk diliyle ifade eden bir sanat” (Emil, 1997, s. 24) kabul eden
anlayış olgunluğuna sahip olmalarından ileri gelir. Öyle ki Cumhuriyet’in
ilân edilmesinden sonra hak ettiği değer ve saygınlığı çok görülmeye
başlanan divan edebiyatı diğer adıyla eski edebiyat, büyük bir devletin ve
gelişmiş bir medeniyetin yansımasıdır. Bu anlayış ekseninden hareket eden
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derginin yazar kadrosu, eski edebiyat temsilcilerinin ve onların ortaya
koyduğu eserlerin yeni edebiyata temel olması gerektiğini ve onun bu
şekilde ihya olabileceğini düşünürler. Çünkü Türk edebiyatı bir bütün
olarak Türk kültürünün her dönemdeki değerlerini yansıtır. Türk insanın
ruhsal ve karakter özelliklerini edebiyatımızda keşfetmek mümkündür.
Nitekim mükemmele ulaşma çabası içinde olan ve estetik ideale sahip
şairlerin ortaya koyduğu eserlerle dünyanın herhangi bir klasik
edebiyatıyla yarışabilecek güçteki eski edebiyatımızda felsefî açıdan “Türk
insanının kader karşısında ve kâinattaki yeri” (Emil, 1997, s. 25) geniş bir
yelpaze ile bulunur.
Hem Cumhuriyet dönemi edebiyatının hem de Hayat dergisinin divan
edebiyatına mensup şahsiyetlerini ele alan biyografi yazarları olan başta
Ali Canip, Köprülüzâde Mehmet Fuat, Ziyaettin Fahri, Mehmet Halit gibi
edebiyat ve kültür insanları Türk ve Batı edebiyatlarını yakından tanır.
Onlar aynı zamanda Fuzûlî, Bâkî, Nâbî, Nedîm ve Şeyh Galip gibi divan
edebiyatı şairlerini sanatında zirveye ulaşmış sanatkârlar olarak
değerlendirirler. Ancak bu yazarlar dergide kaleme aldıkları biyografilerde
zaten oldukça popüler olan bu isimler yerine yine onlardan etkilenerek
sanatını icra eden, divan edebiyatı geleneğinde ilerleyip kendini geliştiren
ve manzumeler ortaya koyan sanatkârlara dair bilgi verirler. Hatta bazen
unutulmaya yüz tutmuş şahsiyetlere sütunlarında yer vererek onları
hatırlatma ve onlarla ilgili bilgi paylaşma görevini üstlenirler. Zira “geniş
bir kültür, bilgi değerleriyle şiirini tam teşekküllü, donanımlı kılan”
(Arslan, 2019, s. 109) söz konusu bu sanatkârlar da divan edebiyatı
geleneğinin devam etmesine ve büyümesine katkı sağlarlar.
2. 1. Hayat Dergisinde Divan Edebiyatına Mensup Şahsiyetler
Hakkındaki Biyografi Yazıları
Divan edebiyatı, Türk yazı dili ve İslam estetiğinin sentezinden
meydana gelen edebî eserlerin adlandırılması amacıyla kullanılan bir
kavramdır. Mütareke döneminde ortaya çıkan bu adın kullanımının yaygın
hale gelmesinde ise Ali Canip’in 1924 yılında yayımlanan, Edebiyat ismini
taşıyan ders kitabının dramatik etkisi bulunur. Öyle ki bu ad artık bazı
makalelerde rastlanan bir kavram olmaktan çıkarak “Eski Divan
Edebiyatı” başlığıyla müstakil bir bölüm şeklinde resmiyete bürünür.
Divan edebiyatı kavramını kullanmayı tercih edenler, 14. yüzyıldan 19.
yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı, daha doğrusu Anadolu sahasında
rotasını bozmadan yoluna devam eden bir geleneği ifade ederler (Akün,
1994, s. 389). Tarihî süreç ve coğrafî şartların sonucunda Türkçe
kelimelerde açığa çıkan ses ve yapı farklılaşmalarına karşın özellikle İran
edebiyatından ilham alınarak meydana gelen bu gelenek, divan edebiyatı
başlığı altında ele alınılır. Sadece divanlar değil diğer manzum eserler,
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mesneviler ve hatta mensur metinler bile benzer estetik zevk ve ölçüler
ekseninde gelişen bu gelenekle açığa çıkar (Macit, 2006, s. 51).
Hayat dergisinde sözü edilen bu gelenek etrafında toplanan şahsiyetlere
dair biyografi yazıları genellikle Ali Canip tarafından “On İkinci Asır
Edebiyatının Meşhûr Sîmâları” üst başlığı altında incelenir. Burada
sırasıyla Edirneli Efendi (Kamî), Seyyid Vehbî, İzzet Ali Paşa, Çelebizâde
Asım, Süleyman Nahîfî, Selim Efendi, Üsküdarlı Sırrî, İshak Hocası
Ahmed Efendi, Mirzâ-zâde Neylî, Dürrî, Şifâî Şaban Efendi ele alınır.
Bunların dışındakiler ise karışık şekilde yer alır.
Derginin sayıları kronolojik sıralama esasına göre değerlendirildiğinde
divan edebiyatına mensup şahsiyetlere dair biyografiler şu şekildedir:
2. 1. 1. Hoca Dehhanî
Köprülüzâde Mehmet Fuat, Hayat’ın Edebiyat bölümünde Selçukîler
Devrinde Anadolu Şairleri üst başlığı altında “Hoca Dehhanî” adlı yazıyı
kaleme alır. Buna göre Dehhanî’ye dair bilgileri ve öngörülerini beş
maddede toplar. Bu maddelerde Selçuklular devrinde Dehhanî mahlaslı bir
şairin olduğu, onun III. Alaaddin Keykubat döneminde Konya sarayına
girdiği, çağdaşları arasında ön plana çıktığı ve sultanın emriyle Selçukî
Şehnamesi’ni yazdığı ancak eserin günümüze ulaşamadığı ile ilgili bilgiler
verilir. Onu farklı kılan özelliklerden biri de sadece sarayın dili olan
Farsçayı değil Türkçeyi de kullanmasıdır. Dili, çağdaşları arasında kabul
edilen Gülşehrî’den farksız olup son derece sadedir. Ancak Köprülüzâde
Mehmet Fuat, Dehhanî’nin eldeki birkaç parça eseri göz önüne alındığında
onu, Anadolu’da divan edebiyatının temelini kuranlar arasında saymanın
zorunlu olduğunu dile getirir. Ayrıca yine Anadolu coğrafyasında beşeri
aşk ve şarap şiirlerinin ilk örneklerinin de Dehhanî’ye ait olduğu belirtilir.
Yazının sonunda Dehhanî’nin iki gazeline yer verilir (Köprülüzade
Mehmet Fuat, 1926, s. 4-5).
2. 1. 2. Keçecizâde İzzet Molla
Ali Canip, “Keçecizâde İzzet Molla ve-1243 Seferinin Temâdîsine
Muhalafetle-Kaleme Aldığı Vatanperverâne ve Cesûrâne Bir Lâyiha” adlı
yazısında öncelikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşanan tarihî
olaylardan bahseder. Mora İhtilali üzerine Yunanlılara imtiyaz
sağlanmasını isteyen Rus, İngiliz ve Fransız hükümetleri bir gün hiç
beklenmedik bir şekilde Mora Yarımadası sahillerinde bulunan Novarin
önüne donanmalarını sevk ederek limandaki Türk filolarını ateşe verir.
Bununla da yetinmeyip suçu Türk kaptanlarının üzerine atarlar. Mora
Hristiyanları için isteklerini yinelemeye devam eden ama bunlara karşı
kabul görmeyen ve Türk askerinin iradeli tavrını anlayan Rusya, altı ay
sonra Osmanlı Devleti’nin sınır güvenliğini ihlal etmeye başlar. Yeniçeri
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ocağının iki sene önce ortadan kaldırılması ve onun yerine kurulan Nizâmı Cedîd ordusu henüz yeterli olgunluğa erişemez. Varna’yı karadan ve
denizden sıkıştırmaya başlayan Rusya bir süre sonra bölgeyi zapt eder.
Mora’nın seraskeri Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa
da İstanbul’a dönünce şehir adeta kaderine terk edilir. Hiçbir zorluk
yaşamadan Mora’ya giren Fransızlar, burada Yunanlıların idaresini
kurarlar. Bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti idarecileri Fransızlarla
bozuşmak istemez hatta İngiliz ve Fransız elçilerini İstanbul’a davet ederek
Mora imtiyazına razı olurlar. Ancak savaşa devam etme konusunda da
anlamsız bir ısrar vardır. Bir yandan Rusya da boş durmayarak saldırılarına
devam eder. Ahıska, Kars kalesini alarak Erzurum sınırlarına kadar gelir.
Dört bir koldan kuşatılan ve yenilen Osmanlı Devleti’nin söz konusu
dönemlerinde henüz ağır bir hezimete uğramadan önce Keçecizâde İzzet
Molla, defterdar kîsedârı El-hac Ömer Râsim Efendi ile birlikte hem vatanı
korumak hem de Padişahı uyarmak amacıyla bir layiha kaleme alır. Ancak
bahsi geçen layiha devlet büyüklerinin hoşuna gitmez ve vatansever şair
Sivas’a sürgün edilir (Ali Canip, 1927a: 3).
Ali Canip yazısında daha sonra İzzet Molla’nın hayatına ve kişiliğine
dair bilgiler vermeyi sürdürür. İzzet Molla aslen Konyalıdır. Babası Salih
Efendi 1785 yılında Selanik’te kadılık yapar. Ömrünün sonlarına doğru
önce Anadolu, sonra Rumeli Kazaskeri olur. 1789’da vefat eder. Babası
öldüğünde İzzet Molla henüz on dört yaşındadır. İyi bir eğitim alır ve
meşhur Hâlet Efendi’ye intisap eder. Evlenir ve dört çocuğu olur. Sözünü
söylemekten hiç çekinmeyen İzzet Molla bu nedenle pek çok kez sürgün
edilir. Bunlardan biri de Hâlet Efendi’nin ölümü üzerine söylediği
“Hâletin cânını Hak, mâlını aldı mîri/Kaldı ehl-i hasede hâyeleriyle kiri”
beytiyle sadrazam aleyhine hareket ettiği gerekçesiyle gerçekleşir.
Sürgünde bünyesinde oldukça zarif nükteler barındıran manzum hatırat
niteliğindeki Mihnet-i Keşan adlı eserini yazar. Ali Canip, yazıda bu
eserdeki beyitlerden örnekler verir. 1823’te affedilip İstanbul’a geri dönen
İzzet Molla, 1827’de Harameyn Müfettişliği’ne tayin edilir. Aynı
dönemlerde yazının ilk bölümünde bahsedilen eserini kaleme alan ve II.
Mahmud’un gazabına uğrayan İzzet Molla’ya önce idam cezası verilmesi
düşünülmüşse de Pertev Paşa’nın araya girmesi ile Sivas’a sürgün
edilmesine karar verilir. Bu sürgünden bir sene sonra da orada bir kaza
sonucunda vefat eder (Ali Canip, 1927a, s. 4).
Yazı, İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr ve Hazân- Âsâr adlı iki divanı ile
Mihnet-i Keşân’dan başka bir de Gülşen-i Aşk adlı bir eseri olduğu bilgisini
vererek ve şiirlerinin tahlili için ayrı bir makale yazılmasının gerektiği
belirtilerek bitirilir (Ali Canip, 1927a, s. 6).
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2. 1. 3. Edirneli Efendi (Kâmî)
Ali Canip’in Halil Nihad Bey’e ithaf ettiği, On İkinci Asır Edebiyatının
En Meşhûr Sîmâlarından: Edirneli Efendi” başlıklı yazısının giriş bölümü
yine tarihi bir olay ekseninde başlar. Hicri 1134/Miladi 1721-1722 yılında
devrin şöhretli âlim ve şairlerinden Dürrî Efendi, İran’a elçi olarak
gönderilir. Bunun üzerine İran şahı Hüseyin de şiirlerinde Nâmî mahlasını
kullanan, aslen Türk asıllı Murtaza Kulı Han’ı İstanbul’a gitmesi için
görevlendirir. Murtaza Kulı Han, Erzurum’a vardığında oranın valisi
Silâhdâr İbrahim Paşa ile görüşür. Bu görüşmede, Osmanlı Devleti’nin en
ileri gelen şairinin kim olduğu sorusunu soran elçiye vali,
memleketimizdeki bu şairin Nâbî olduğu ancak o vefat ettiği için bugün
ona en yakın derecede bulunan konumuna Kâmî Efendi’nin geldiğini
belirtir. Ancak Hicri 12./Miladi 18. yüzyılda böylesine tanınan ve takdir
edilen bir şair olmasına rağmen zamana yenik düşerek unutulanlar
kervanına katılır. Nüshaları nadir ve basılmamış divanı birkaç kütüphanede
bulunur (Ali Canip, 1927b, s. 4-5).
Kâmî Efendi’nin babası meşhur Şeyh İbrahim Gülşenî olup onun da
sûfiyâne şiirleri bulunur. Kâmî Efendi’ye ömrünün sonlarına doğru Mekke
kadılığı görevi verilse de yaşlanmasını gerekçe göstererek kabul etmez.
Her ne kadar görevi reddetse de halk arasında itibar sahibi bir kişi olması
nedeniyle kendisine Mekke payesiyle Edremit kazasının gelirinin bir kısmı
tahsis edilir. 1723 yılında yakalandığı hummadan kurtulamayarak vefat
eder. Kabri İstanbul Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığındadır (Ali Canip,
1927b, s. 5).
Ali Canip, yazısında Kâmî Efendi’nin uzun bir mesneviden ibaret olan
Tuhfetü’z-Zevrâ adlı eserine değinir. Bağdat’ta kaleme alınan bu eserde yer
alan beyitlerden örnekler verir. Daha sonra Hicri 1130/Miladi 1717 yılında
Mısır kadısı olan ve bu sebeple İskenderiye’ye dair gazel şeklinde bir
manzume yazan şairin bu eserine de yer verir. Yazar, aynı zamanda eski
kütüphanelerde yaptığı araştırmalar sırasında, yazının başında adı geçen
İran elçisi Murtaza Kulı Han’ın Hicri 12./Miladi 18. yüzyılda kaleme
alınmış bir mecmuadaki lugazını yani manzum bilmecesini bulur. Aynı
mecmuada söz konusu lugazın altında Kâmî Efendi’nin de manzum cevabı
bulunmakta olup bunlar yazı içerisinde sunulur. Kâmî’nin Divân’ı ile
Tuhfetü’z-Zevrâ’sı dışında Behçetü’n-Nüamâ ve Fîrûz-nâme adlı
manzumeleri, bazı ilmî risaleleri vardır. Ali Canip, Hicri 12./Miladi 18.
yüzyılın bu çok ünlü şairinin divan edebiyatının zevkini tadanlarca güzel
kabul edilebilecek bir gazelini paylaşarak yazısını bitirir (Ali Canip,
1927b, s. 5-6).
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2. 1. 4. Bayburtlu Zihnî
Ziyaettin Fahri yazdığı “Erzurum ve Muhiti Şairlerinden Bayburtlu
Zihnî” adlı incelemesinin ilk bölümünde Osmanlı edebiyat tarihinin son
merhalesi 19. yüzyılın edebî cereyanlar bakımından çok zengin ve çeşitli
bir dönem olmasından bahseder. Özellikle Selçuklulardan itibaren edebî
hayattaki divan edebiyatı ve halk edebiyatı düalitesi söz konusu dönemde
yok olmaya yüz tutar. Bayburtlu Zihnî de bu yüzyılın ilk yarısında yetişen
kadrodaki isimlerden biri olup hem divan edebiyatı hem de halk edebiyatı
ekseninde eserler vücuda getirir. Şairin hayatı hakkında henüz net bilgiler
ortaya koyan bir çalışma yoktur. Bayburt’ta Hicri 1205-1210/Miladi 17911796 tarihleri arasında doğduğu tahmin edilmektedir. İlk tahsilini
Bayburt’ta, daha sonrakileri Erzurum ve Trabzon medreselerinde aldıktan
sonra İstanbul’a gelerek vezirlerin arasına girer. Ziyaettin Fahri, basılı
olmayan ancak Erzurum çevresinde şairle ilgilenen bazı kişilerde gördüğü
Sergüzeştnâme adlı eserinden bahsederek örnekler verir. Bunlardan yola
çıkıldığında şairin İstanbul’dan memur olarak Hopa’ya geldiği ancak
oradaki diğer memur arkadaşlarıyla anlaşamadığı için görevden alındığı,
bir aralık Erzurum’a gittiği ama burada da basiretsiz ve ahlakî yönden
çökmüş yöneticilere karşı sert eleştirilerde bulunduğundan İstanbul’a
döndüğü varsayılır (Ziyaeddin Fahri, 1927a, s. 3).
Hayatının son yıllarını Trabzon’da geçiren Zihnî’nin buradaki Hacı Pir
Efendi Medresesi’ne duyduğu bağlılığı ve toplumsal hayata karşı ilgisi onu
Trabzon’un yerel tarihinde incelemeye değer bir şahsiyet konumuna
getirir. Yazar bu görüşünü kanıtlamak için hamsiyi çok seven ve onun için
medhiye yazan şairin “Bu şehrin ne acep mergûbıdır nûr-ı basar
hamsi/Devâ-yı mübtelâ-yı derd ser-zânûya fer hamsi” beytini okuyucuyla
paylaşır. Son yıllarını Bayburt’ta geçirmek isteyen ve bunun için yola
çıkan şair yolculuk esnasında vefat eder. Öldüğü tarih kesin olmamakla
birlikte eserleri doğrultusunda ele alındığında yaklaşık Hicri 1275/Miladi
1858-1859 yılları gösterilir (Ziyaettin Fahri, 1927a, s. 3).
Yazar, Bayburtlu Zihnî’nin incelemeye değer, önemli bir şair olduğunu
belirterek onun Divân-ı Zihnî ve Sergüzeştnâme-i Zihnî adlı bilinen iki
eseri bulunduğunu belirtir. İlk eseri şairin aruz parçalarını içerir ve Hicri
1290/Miladi 1873/1874’te oğlu Ahmed Revâyî tarafından basılır. İkinci
eser ise basılı değildir. Yazma nüshaları da enderdir. Her iki eser de çeşitli
yönlerden önem arz eder. Öncelikle aruz şiirleri bakımından, Zihnî’nin
divan edebiyatının ön plana çıkan isimlerinden biri olduğunu söylemek
mümkündür. Divânı, mürettep özelliği taşıyıp kendisi Nefî, Şeyh Galip
düzeyinde gazeller, kasideler kaleme alır. Sergüzeştnâme-i Zihnî ise şairin
pek çok destanını, hicviyesini, mizahi eserini bünyesinde barındırır. Hatta
öyle ki hicivde Nefî’den üstün sayılabilir. Ziyaettin Fahri, yazısını
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Bayburtlu Zihnî’yi tanıtmak ve ona karşı bir ilgi uyandırmak isteğiyle
kaleme aldığını belirterek sonlandırır (Ziyaettin Fahri, 1927a, s. 3-4).
Ziayettin Fahri, 86. sayıda da derginin “Edebiyat Tarihi” bölümünde
“On Dokuzuncu Asır Klasiklerinden Bayburtlu Zihnî” başlığını taşıyan
yazısı ile şairi bir kez daha ele alan bir inceleme yazısı yayımlar. Yazar,
Zihnî’nin mürettep bir divanı olduğunu, kasideler ile gazeller yazdığını,
divan edebiyatı nazım şekillerinin hemen hepsinde örnekler verdiğini ve
onun da 19. yüzyıl klasikleri arasında kabul edildiğini belirtir (Ziyaeddin
Fahri, 1928a, s. 6).
Zihnî’nin kasideciliği, yeni edebiyatın öncülerinden Şinasi ile benzerlik
gösterir. Şair, bazı çağdaşları gibi Batı kültüründen istifade edebileceği bir
kaynağın olmayışının eksikliğini yaşar. Eğer böyle bir imkânı olsaydı
bambaşka bir sanatkâr ortaya çıkacağı kesindir. Ziyaettin Fahri bu bilgi ile
onun kasideciliğinin genel yapısını izah eder (Ziyaettin Fahri, 1928a, s. 6).
Yazar, şairin gazellerini orta düzeyde bulduğunu, onlarda kuvvetli, açık
ve mümkün olduğunca sade bir dil ile kendini ifade etmeye çalışan, ruhu
keder dolu bir şair gördüğünü söyler. Zihnî, tüm klasikleri okuyarak
kendini geliştirmiş, nazireler ve tahmisler kaleme almış bir şairdir.
Fuzûlî’ye karşı ise kalbinde ayrı bir yakınlık besleyen şairin gazellerinin
genelinde onun hissî tavrından ilham almakla kalmayarak onu dramatik
ölçüde benimser. Ziyaettin Fahri şairin paylaştığı şu manzume ile
söylediklerini somutlamaya çalışır:
Görenler sîne-i sad-ı çâk nihânım âşikâr ağlar
Bilenler sergüzeşt-i hasretim bî-ihtiyâr ağlar
Çemende âteş-i aşka yanan hâl-i nezzârım çün
Gül ağlar sünbül ağlar andelib-i nâle-kâr ağlar
Kısacası kaside alanında çağdaşlarıyla birlikte ilerleyen, ancak
toplumsal ve ahlakî konularda farklı bir çizgi benimseyen Zihnî, içinde
bulunduğu dönemde artık sona ermek üzere olan divan edebiyatının gazel
vadisinde yürüyerek 19. yüzyıl klasikleri içinde özel bir yer teşkil eder
(Ziyaettin Fahri, 1928a, s. 6).
2. 1. 5. Seyyid Vehbî
Ali Canip tarafından “On İkinci Asır Edebiyatının Meşhûr
Sîmâlarından: Seyyid Vehbî” başlığı ile kaleme alınan yazıda, şairin
yaşadığı Hicri 12./Miladi 18. yüzyılda büyük bir üne sahip olduğuna
değinilir. Zamanın önemli isimleri tarafından kendisine övgüler yağdırılan
şair, “Vehbî nazmda Nâbîye hayrü’l-halef benim/Irs ile girdi zabtıma
mülk-i Sühan-verî” şeklindeki beyti ile önceki dönemlerde yaşayan şairler
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içinde en çok Nâbî’yi sevdiğini ve onun halefi olduğunu söyler. Seyyid
Vehbî, Nâbî’nin pek çok şiirini de tanzir eder (Ali Canip, 1927c, s. 5).
Aynı dönemde şair Nedîm de yetişip benzersiz güzellikteki gazelleriyle
dikkat çekmeye başlayınca Seyyid Vehbî de onu takdir eder. Hatta bir süre
sonra ikili, Damat İbrahim Paşa dairesinde dost olurlar. Birlikte kıta-i
tarihiyyeler yazarlar. Hicri 12./Miladi 18. yüzyılın bir başka önemli ismi
olan ve kendisine Reis-i Şâirân unvanı verilen Ahmed Tâib manzum bir
teşekkürnâme yazar ancak birçok şairden bahsettiği halde Nedîm’in adına
yer vermez. Seyyid Vehbî, meşhur şairin bu haksızlığını, yazdığı bir rubai
ile nezaketle dile getirir. Bunun üzerine Ahmed Tâib hatasını kabul ederek
Vehbî’yi yazdığı bir beyitte onu vekili seçer. Daha sonra Nevşehirli
İbrahim Paşa’nın emriyle Seyyid Vehbî uzun bir kaside şeklinde meşhur
Vekâletnâme adlı eserini yazar ve burada Nedîm’i saygıyla anar. Ayrıca
onun iki gazeline de tahmis yazar. Ali Canip, Vehbî’nin en beğendiği
gazelini okuyucuya sunarak manzumedeki Nedîm üslubunun yansımasını
da göstermeyi amaçlar. Vekâletnâme adlı eser, Seyyid Vehbî gibi
edebiyatın içinden yetişen bir şairin düşüncelerini ve Damat İbrahim Paşa
döneminin bakış açısını yansıtması bakımından önem arz eder (Ali Canip,
1927c, s. 5).
Seyyid Vehbî, halk şairlerini sevmediğini ve onlarını küçümseyen bir
tavır içerisinde olduğunu “Ne gördüm bir uyuz dellâlın olmuş zîver-i
dûşı/Biraz türkü biraz varsağı birkaç şarkı vü manî”, “Çalup almaca
mazmun sanmanın bâzârı germ oldu/Çöğür şâirleri tutmuş makâm-ı nüktesencânı” şeklindeki beyitleri ile ortaya koyar. Yine aynı dönemde Safâî
Efendi, Hicri 1050/Miladi 1640 yılından sonra tezkireci yetişmediğini
beyan ederek buna son vermek amacıyla bir eser yazar. Vehbî, bu esere
oldukça uzun ve övgü dolu bir takriz kaleme alır (Ali Canip, 1927c, s. 6).
İstanbullu hatta Hüseyin Ayvansarâyî’nin Hadîkatü’l-Cevâmi
eserindeki bilgilere göre Kabataşlı olan Seyyid Vehbî’nin babası
Mevâlîden İmamzâde Efendi’nin kethüdası Hacı Ahmed’dir. Şair,
gençliğinde “Hüsâmî” mahlasını kullanır. Hatta anne tarafından soyu Hz.
Muhammed’e dayandığından “Seyyid” unvanını adının başına koyar. Ona
“Vehbî” mahlasını veren ise üstadı şair Ahmed Neylî’dir (Ali Canip,
1927c, s. 6).
Şairin Divân’ı dışında Sulhiyye ve Sûr-nâme adlı iki önemli eseri daha
bulunur. Bunlardan ilki Hicri 1130/Miladi 1718’de imzalanan Pasarofça
Antlaşma ile ilgili olup İbrahim Paşa’nın emriyle kaleme aldığı düşünülen
küçük bir risâledir. Eserde Varadin yenilgisi, devamında Belgrat’ın kaybı
ile devletin barış yapmaktan başka çaresinin kalmadığı ve Paşa’nın da
bunu başarılı şekilde gerçekleştirdiği hikâye edilir. İkincisi olan Sûr-nâme
ise Hicri 1132/Miladi 1720’de Padişah III. Ahmed’in oğullarının sünnet
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şenliklerini bütün detaylarıyla tasvir eden büyük bir eserdir. Eser aynı
zamanda İstanbul’un o dönemdeki özelliklerini, toplumun geleneklerini ve
göreneklerini göstermesi bakımından tarih araştırmaları adına dramatik bir
vesikadır. Vehbî’nin Sûrnâme ve Divân’ı basılı olmadığı gibi yazma
nüshası da nadirdir (Ali Canip, 1927c, s. 7).
2. 1. 6. İzzet Ali Paşa
Ali Canip “On İkinci Asır Edebiyatının Meşhûr Sîmâlarından: İzzet Ali
Paşa” adlı yazısında şairin Nevşehirli İbrahim Paşa döneminin ünlü
isimlerinden olduğunu, Nedîm’in izinden gittiğini ve divanındaki
gazellerinin geneline de bunun yansıdığını belirtir. Yazar, bu düşüncesini
kanıtlamak için de Nedîm’in ve İzzet Ali Paşa’nın birer gazelini
okuyucuyla paylaşarak benzerliklerini ortaya koyar (Ali Canip, 1927ç, s.
3).
Reis-i Şâirân unvanı ile anılan Osmanzâde Ahmed Tâîb Efendi’nin
“Eger meşk itse Mektûbî-i Defterdâr İzzet Beg/İderlerdi reîs-i zümre-i
nazm-âverân anı” beytinde övgüyle bahsettiği şair, Damad Mehmed
Paşa’nın oğludur. Mehmed Paşa, III. Ahmed döneminin önemli
görevlerinde bulunur ve Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel olur. Oğlu İzzet Ali Paşa
da babasının izinden giderek bütün hayatını liyakatten ve doğruluktan
ayrılmadan tamamlar. Nitekim o da uzun süre defterdar mektupçuluğunda
bulunur. Hicri 1141/Miladi 1728’de babası gibi Şıkk-ı Evvel
Defterdarlığı’na terfi eder. Patrona Halil İsyanı patlak verince İbrahim
Paşa mensuplarının çoğu gibi İzzet Ali de saklanır. Çok geçmeden
gönderilen bir ferman üzerine ortaya çıkar ve görevine devam eder. Ancak
Patrona Halil’in tacizlerinden nasibini alarak oturduğu evi boşaltmak
zorunda kalır (Ali Canip, 1927ç, s. 3-4).
İzzet Ali Paşa’yı önemli kılan noktalardan biri, İbrahim Paşa döneminin
zevkini ve neşesini gazellerine dramatik şekilde yansıtma başarısıdır.
Nedîm’in dışında hiçbir şair, İzzet Ali Paşa kadar o coşkulu hengameyi,
şiirlerine böylesine renkli şekilde taşıyamaz. Şair, divan edebiyatının en
samimi duygularını canlı bir dille vücuda getirir ki o dilin mucidi de
Nedîm’dir. Ali Canip yazısında bu görüşünü kanıtlamak için İzzet Ali’nin
Nedîm’i anımsatan çapkınca gazellerinden, kederden uzak neşeli
şarkılarından ve kasidelerinin bahariyye bölümlerinden örnekler sunar.
Yazara göre İzzet Ali Paşa, Damat İbrahim Paşa döneminin Nedîm’den
sonra en neşeli ve en içten şairidir (Ali Canip, 1927ç, s. 5).
2. 1. 7. Çelebizâde Âsım
Ali Canip’in “On İkinci Asır Edebiyatının Meşhûr Sîmâlarından:
Çelebizâde Âsım” başlıklı yazısı Reîs-i Şâirân unvanlı Osmanzâde Tâib
Efendi’nin “Müderrisler ancak Âsım-ı hoş-gû müsellemdir/Ki nazm u nesr
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ü fazl u marifetde yokdur akrânı” beyti ile başlayarak Âsım’ın genç
yaşında bile kıymetli ve ünlü bir şair olarak tanındığını gösterir. Mirzazâde
Sâlim Efendi de onun hakkında “Eşâr-ı melâhat-nisârı mâye-i neşât-ı hâtır
ve güftâr-ı letâfet-şiârı pesendîde-i asâgır u ekâbirdir” diyerek över ve
itibarını onaylar. Hicri 12/Miladi 18. yüzyılda tanınmış isimlerin yazdıkları
hususi mecmualarda Nâbî’den, Sâbit’ten, Nedîm’den sonra eserlerine en
çok rastlananlardan biri de Çelebizâde Âsım’dır. Bahsi geçen bu
mecmualar, sahibinin zevki ve içinde bulunduğu dönemden esinlenerek
yazılması nedeniyle bir şairin konumunu en gerçekçi şekilde ortaya koyar
(Ali Canip, 1927d, s. 3).
Âsım’ın Râşid’e zeyl yazdığı Tarîh, Divân ve Münşeât adlı eserleri
bulunur. Bunların hepsi basılıdır. Ali Canip, Tarîh adlı eserin Nevşehirli
İbrahim Paşa’nın mensur ve üstünkörü bir methiyesinden ibaret olduğunu
belirtir. Öyle ki Âsım, veba ve yangın gibi İstanbul’un başından geçen ve
sosyal hayata oldukça etki eden iki önemli olayı birkaç cümle ile geçiştirir.
Yazar, şairin bu tutumunu şaklabanlık olarak niteler. Eserin tamamına
yakını Çırağan ve Sadabad eğlencelerinden, helva sohbetlerinden
bahseder. Divân’ı Hicri 1268/Miladi 1851-1852 yılında Ceride-i Havadis
matbaasında taşbaskı ile basılır. Ancak bu, özensiz bir baskı olup oldukça
fazla hata barındırır. Yazma nüshalar içinde en iyisi Bayezid
Kütüphanesi’nde 5644 numarada bulunandır. Söz konusu nüshayı Rumili
eşrafından Ali Efendi kaleme alır ve Çelebizâde Âsım tarafından
incelenerek gördüğü eksiklikleri sayfa kenarlarına kalemiyle yazar.
Münşeât ise Lütfullah Efendi tarafından toplanmış olup eserin mukaddime
bölümünde Âsım’ın mektuplarının toplanması ve yazılması görevinin
kendisine bizzat sanatkâr tarafından verildiğini ve bu eseri ortaya
koyduğunu belirtir. Sahaf Esad, eseri Hicri 1286/Miladi 1869/1870 yılında
matbaada basar (Ali Canip, 1927d, s. 3).
Ali Canip, bu yazıda Hicri 12. yüzyıl edebiyatının ünlü isimlerine yer
verdiği ve vereceği incelemelerine dair bir gerçeğin açığa çıktığını söyler.
Buna göre Nedîm’in ister genç olsun ister yaşlı olsun çağdaşlarını
kendisine hayran bıraktığını, şiirlerine devamlı nazireler yazıldığını ve
onun taklit edildiğini belirtir. Ancak onun gibi benzersiz güzellikte şiirler
kaleme almak oldukça zordur. Çelebizâde Âsım bir gazelinin sonunda
bulunan “Manî-i rengîn değil Âsım kümeyt-i hâmeye/Kan kaşandırdım
Nedîm’e vâdî-i tanzirde” şeklindeki beytiyle sanatını Nedîm’e
yakınlaştırabilmek için ne kadar zorlandığını itiraf eder. Ali Canip,
incelemelerine dayanarak Nedîm’in yaşadığı dönem içerisinde göz ardı
edilen bir şair olmadığını, çünkü hepsi ayrı bir değer taşıyan şiirlerinin
dikkat çekmemesi için o yüzyılda zevksizliğin hüküm sürmesi gerektiğini
ifade eder. Halbuki Nevşehirli Damat İbrahim Paşa dönemi divan edebiyatı
için inceliğin, zevkin ve sanatın adeta altın devridir. Yazar, Âsım’ın son
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derece başarılı sayılabilecek bir rubaisini okuyucuyla paylaşarak yazısına
son verir (Ali Canip, 1927d, s. 4-5).
2. 1. 8. Ankaravî İsmail Efendi
Ali Canip’in “Ankara’da Yetişen Meşhûr Sîmâlardan: Ankaravî İsmail
Efendi” başlıklı yazısı, İslami edebiyatın şaheseri niteliğindeki
Mevlana’nın Mesnevî adlı eserini şerh edenler arasındaki en tanınmış ismin
Ankaralı İsmail Rusûhuddin Efendi olduğunun tespiti ile başlar. Kâtip
Çelebi’nin Fezleke eserinde Ankaravî’den saygıyla bahsedilerek onun
mesleğinde ve usulünde seçkin bir konumda bulunduğu belirtilir (Ali
Canip, 1927e, s. 3).
Hicri 10./Miladi 16. yüzyılın ikinci yarısında Ankara’da dünyaya gelen
İsmail Efendi, Konya’da Mevleviliğe intisap eder. Mesnevî’nin şerhine
başlamadan önce onun Arapça beyitlerini, Kuran-ı Kerim’in surelerini
oluşturan harfleri, kelimeleri ve cümleleri, Hz. Muhammed’in hadislerini
kapsayan kısımları toplayıp Câmiu’l-Âyât unvanlı eserini ortaya koyar.
Daha sonra anlaşılması zor kelimelerden oluşan Farsça beyitleri şerh edip
Fâtihu’l-Ebyât adlı eserde sunar. Hicri 1034/Miladi 1624-1625 yılında her
iki eseri Mecmûatü’l-Letâîf ve Matmûretü’l-Maârif adıyla bir kitap halinde
toplar. Bunun en güvenilir nüshası da Hâlet Efendi Kütüphanesi’nde 204
numarada bulunur. Bu kitap, derinlemesine yapılmış bir inceleme niteliği
taşır. İsmail Efendi eseri yazmaya başlamadan önce kelam, hikmet, şeriat,
fıkıh, lügat gibi çeşitli ilimlere dair pek çok kaynağa başvurur ki bunları
mukaddime bölümünde belirtir (Ali Canip, 1927e, s. 3).
Mesnevî, altı ciltten meydana gelen bir eserdir. Hicri 1035/Miladi 16251626’da eserin yedindi cildi olan bir kısım daha ortaya çıkar. Ancak bu cilt
pek çok kişi tarafından kabul görmez. Hatta bunu Mevlana’nın eseri olarak
ilân ettiği için İsmail Efendi olumsuz yönde eleştirilir. Bunun üzerine
Ankaravî, yedinci cildin mukaddime bölümünde kendisine yöneltilen
eleştirileri ele alır. Bunlara göre bu cilt, Mevlana’ya ait değildir. Acem
şairlerinden birinin Mesnevî’ye yazdığı zeyldir. Mevlana’nın hayatına
yönelik en önemli vesika olan Sipehsâlâr menkıbesinde Mesnevî’nin
yalnız altı cildinden bahsedilir. Mevlana, altıncı cildin girişinde kaleme
aldığı “Pîşkeş mi âremet ey manevî/Kısm-ı sâdis der-tâmâm-ı Mesnevî”
beytiyle eserin altı cilt olduğunu işaret eder. Altıncı cildin sonunda
Mevlana’nın oğlu Sultan Veled, eserin altı ciltten meydana geldiğini,
babasının ondan sonra yazmadığını ve akabinde de vefat ettiğini söyler.
Ankaravî, tüm bu eleştirilere kanıtlarıyla birlikte uzun cevaplar vererek
yedinci cildin başkasının eseri olmadığını, onun Mevlana’ya ait olduğunu
vurgular (Ali Canip, 1927e, s. 3-5).
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Rusûhi mahlasını kullanarak sûfiyâne şiirler de yazan Ankaravî İsmail
Efendi, Hicri 11./Miladi 17. yüzyılda medresenin basmakalıp ve dar
zihniyetine karşı mücadele eden biridir. Mesnevî şerhi ise konuyla ilgili
araştırma yapanlar için her zaman başvuru niteliğinde bir kaynaktır (Ali
Canip, 1927e, s. 5).
2. 1. 9. Süleyman Nahîfî
Ali Canip’in derginin 22. sayısında kaleme aldığı “On İkinci Asır
Edebiyatının Meşhur Sîmâlarından: Süleyman Nahîfî” adlı yazısında
yazar, sanatkârın üne kavuşmasının en önemli nedeninin Mevlana’nın
Mesnevî’sini tamamen manzum tercüme etmesinden ileri geldiğini belirtir.
Ancak kendi düşüncesine göre şairin asıl öne çıkan özelliği, “O meh âvîzei gûş-ı kabul eyler ümidiyle/Nahîfî rişte-i nazma dürr ü güher çekdüm”
beytinde de ifade ettiği üzere manzumelerinin gönlündeki hüzünle
yoğrulmuş olmasıdır. Ancak divan edebiyatında şiir yazmak her şeyden
önce yeteneklerini sergilemek, sanatları beyit şeklinde ifade etmek esasına
dayalıdır. O dönem şairlerinin değerinin ölçütü budur. Hayatın ruha ya da
manzumeye yansımasına önem verilmez. İşte Nahîfî mensup olduğu divan
edebiyatının tüm esaslarını Divân’ında toplayabilme becerisine erişmiş
üstün bir sanatkârdır. Ali Canip şaire ait paylaştığı bir gazelde onun üslup
bakımından Nâbî’ye yaklaştığını söyler (Ali Canip, 1927f, s. 3).
Yazar, Mesnevî’yi tercüme eden, Şehnâme vezniyle Gazavât-ı
Peygamberî’yi yaklaşık bin beyit kadar kaleme alan, naatlarıyla Hilyetü’lEnvâr adlı eseri meydana getiren, Kasîde-i Bürde-i Bûseyrî’yi Arapça,
Farsça ve Türkçe tahmis eden, ayrıca Bânet Süâd kasidesiyle Câmî’nin üç
naatına Türkçe tahmisler yazan Nahîfî’nin en büyük değerinin lirik bir şair
olmasından ileri geldiğini söyler. Şairin aşk maceralarına da değinen yazar,
onun birkaç gazelinden örneklere yer vererek yazıyı tamamlar (Ali Canip,
1927f, s. 5-6).
2. 1. 10. Selim Efendi
Ali Canip’in derginin 52. sayısında yayımladığı “On İkinci Asır
Edebiyatının Meşhûr Sîmâlarından: Selim Efendi” başlıklı yazısında şairin
zamanın acımasızlığından nasibini aldığı ve bugün adının unutularak adeta
bir hiç konumuna indiğini belirtir. Eski dönemin edebiyatıyla ilgilenen
birkaç kişi dışında kimsenin tanımadığı Selim Efendi, Hicri 1107/Miladi
1695’te devrin önemli bestekârlarından Küçük Müezzin Çelebi tarafından
Hüseynî Aşîrân makamında bestelenen gazeli ile meşhur olup söz konusu
beste, İbrahim Paşa döneminde İstanbul ufuklarında yankılanır (Ali Canip,
1927g, s. 3).
Mehmed Selim Efendi, IV. Mehmed devrinin ilim adamlarından
Gölpazarî Hasan Efendi’nin oğludur. 1661 yılında İstanbul’da doğduğu
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düşünülmektedir. Sağlam bir eğitim alarak müderrislikte en yüksek derece
olan Mûsıla-i Süleymaniye’ye kadar yükselir. Daha sonra meşhur
Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye intisap eder. 1719’da III. Ahmed
zamanında Topkapı Sarayı içerisinde kütüphane kurulunca saray
hocalığına tayin edilir. Üsküdar, Galata kadılıklarında bulunur. 1722’de
Fetvâ Emaneti’ne ulaşır. 1725’te hastalanarak Kanlıca’da bir yalıya çekilir.
Fakat iyileşemeyerek aynı yıl vefat eder. Mezarı Karacaahmet’te şair Kâmî
Efendi’nin kabrinin yanında yer alır. Selim Efendi, hem aşıkâne hem de
hakimâne gazeller kaleme alan yetkin bir şairdir. Ali Canip, yazısında
şairin her iki tarzda da yazdığı gazellerden örnekleri okuyucuyla paylaşır.
Divân’ı dışında Mevâridü’l-Besâir, Bahr-ı Zehhâr u Zamâyir gibi eserleri
de vardır. Selim Efendi aynı zamanda eski şair ve âlimlerin pek çoğu gibi
hattattır (Ali Canip, 1927g, s. 4).
Ali Canip, yazısının sonunda yine Hicri 12./Miladi 18. yüzyıl
şairlerinden Edirnekapılı Selim Efendi adında birinden söz eder. Bahsi
geçen kişi Müslüman olan bir Yahudidir. Süleyman Nahîfî’den ders alır,
Neylî Ahmed Efendi dairesine intisap eder. 1766’da ölür. Yazar son olarak
Edirnekapılı Selim Efendi’den bir gazel paylaşır (Ali Canip, 1927g, s. 4).
Yazarın bu tavrının, aynı yüzyılda yaşayan ve isim benzerliği bulunan iki
farklı şairin birbirine karıştırılmaması çabasından ileri geldiği
düşünülebilir.
2. 1. 11. Üsküdarlı Sırrî
Ali Canip’in 55. sayıda kaleme aldığı “On İkinci Asır Edebiyatının
Meşhûr Sîmâlarından: Üsküdarlı Sırrî Şakacı Fakat Tâli’siz Şâir” adlı
yazısı şairin küçük divanında yer alan güzel, yalın ve içten
manzumelerinden örneklerle başlar. Şair aynı zamanda çok şakacı bir
adamdır. Öyle ki çağdaşları, onun şakalarının toplanıp mecmua haline
getirilse Nasreddin Hoca’dan daha güzel ve daha üst düzeyde
değerlendirileceğini belirtir. Ancak Merzifonî Kara Mustafa Paşa, Fâzıl
Ahmed Paşa, Ali Paşa, Amucazâde Hüseyin Paşa gibi veziriazamlara
kasideler sunmasına ve devletine pek çok hizmetlerde bulunmasına karşın
Sırrî mesut ve zengin bir hayat sürdüremez. Yazar, şairin bu doğrultuda
kaleme aldığı manzumelerden örneklerle bunu ortaya koyar (Ali Canip,
1927ğ, s. 4).
Bugün neredeyse tamamen unutulmuş bir portre çizen Üsküdarlı Sırrî,
aslında zamanının en tanınmış isimlerindendir. Divân’ının nüshaları
nadirdir. Bunlardan en güvenilir olanı Yıldız Kütüphanesi’nde bulunan,
ünlü şair ve hattat Hüseyin Şakir’in Hicri 1133/Miladi 1720’de yazdığı
nüshadır. Eserine bir naat ile başlayan şairin kullandığı sade dili göstermek
isteyen Ali Canip söz konusu manzumeden parçaları okuyucu ile paylaşır.
Bazı defterdarlıklarda ve İstanbul’da birtakım memurluklarda bulunan
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İbrahim Sırrî Efendi, Hicri 1111/Miladi 1699’da vefat eder (Ali Canip,
1927ğ, s. 5).
2. 1. 12. Hacı Hayri Efendi
Ziyaettin Fahri’nin 57. sayıda yayımlanan “Harputlu Bir Şair–On
Dokuzuncu Asrın İkinci Nısfına Aid” adlı yazısı bir sohbet meclisinde
söylenen “Zülfün telin örenler baht-i siyâh olurmuş/Tek zülfünü göreydim
bahtım siyâh olurdu” şah beyti ile başlar. Yazar, bunu söyleyen kişiye
karşı hayranlık ve takdir beslediğini belirtir. Bu beyit, Tanzimat’ın
akabinde, 19. yüzyılın ikinci yarısında Harput’ta dünyaya gelen Hacı Hayri
adlı bir şairindir. Yazının yayımlandığı yıldan yaklaşık yirmi sene önce
vefat eden şair, yeniliğe yakın bir tutum da sergilemesine karşın Türk
edebiyat tarihinde çok tanınan bir şahıs değildir. Hatta öyle ki adı hiç
bilinmemektedir. Yazar, yazısı ile bu yarı klasik yarı popüler kabul edilen
Hacı Hayri’ye ait bilgiler vermeyi amaçladığını ifade eder (Ziyaeddin
Fahri, 1927b, s. 14).
1840-1845 yılları arasında doğduğu düşünülen Hacı Hayri’nin babası
Hacı Hafız Mahmud Efendi olup 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Meclis-i
Mebusanı’nda Harput temsilcisidir. Eğitimine ilk önce mahalle
mektebinde başlayan Hayri Efendi daha sonra devrin ilim adamlarından ve
amcası Hacı Abdülhamid Efendi’den medrese ilimlerini, Arabiyat ile
şeriata dair bilgileri öğrenir. Memuriyete Harput Vilayet Meclisi
mektupçusu olarak başlayarak görev gereği Musul, Diyarbakır ve
Tunceli’de bulunur. Bir süre sonra mutasarrıflığa yükselir. Ergani, Tunceli
mutasarrıflıklarını icra eder. 1908-1909 yıllarında bilinmeyen bir
nedenden ötürü görevden alınır. Bunun üzerine İstanbul’a giden şair kısa
süre sonra rahatsızlanarak Fransız Hastanesi’nde vefat eder. Kabri,
Edirnekapı Mezarlığı’ndadır (Ziyaeddin Fahri, 1927b, s. 14).
Hacı Hayri’nin şiirleri Hâtıra-i Ummân-ı Şebâb adlı mecmuada
yayımlanır. Ancak Ziyaeddin Fahri bunların hepsini görmediğini ama bir
şairi anlamak için bir mısra yeterliyse şairin elde bulunan bazı şiirleri ile
bu konudaki eksikliğini telafi edebileceğini düşündüğünü belirtir
(Ziyaeddin Fahri, 1927b, s. 14).
Harputlu şair, şiirlerini özellikle hicvî, didaktif ve lirik tarzda kaleme
alır. Onun özellikle mizah yeteneğinin üst düzey olduğunu söylemek
mümkündür. Memuriyet hayatındaki tecrübeleri de bu yeteneğini geliştirir.
Yazar, şairin şiirlerindeki tarzlara dair örnekleri okuyucuya sunar. Ancak
şaire edebî yönden ayrı bir karakter kazandıran onun şiirlerindeki aşk
lirizmidir. Yazar bunu şark güzelliğinin dramatik şekilde ortaya çıktığı,
şairin vezin ve dil kullanmadaki becerisini sergilediği bir şarkısını
paylaşarak kanıtlar:
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Sînemde tutuşmuş sönmez bir ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerâğ olaydı
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Rindâne bâde içmek sensiz yasağ olaydı
Deşt-i cünun içinde gezmezdi böyle mecnun
Giysülerin kemendi boynuma bağ olaydı
Zülfün telin görenler baht-ı siyâh olaydı
Tek, zülfü göreydim bahtım siyâh olaydı
Efsâneler yazardım sevdâ ve aşka dair
Amden dilimden hayli hâl-i ferâğ olaydı
Ziyaeddin Fahri eline geçen bu şarkının eksik olduğunu düşünmekle
birlikte divan edebiyatının son dönemlerinin yaşandığı günlerde ortaya
çıkan şiirin enfes güzellikte bulur. Şair kendi zamanının sisli puslu aşk
dünyasındaki hüznü manzumesi aracılığıyla yansıtır. Harputlu Hayri’nin
teknik bakımdan da mahir bir sanatkâr olarak değerlendiren yazar onun
aruz veznini başarılı şekilde kullandığını belirterek yazısını sonlandırır
(Ziyaeddin Fahri, 1927b, s. 14-15).
2. 1. 13. İshak Hocası Ahmed Efendi
Ali Canip’in “On İkinci Asır Edebiyatının Meşhûr Sîmâlarından: İshak
Hocası Ahmed Efendi” başlığını taşıyan yazısı 67. sayıda bulunur. Yazar,
çağdaşlarının “süyûsi-i zamân, câmî-i devrân” diye tanımlayıp övdükleri
bu kişiyi daha önceki nesillerin kültür ve medeniyet bakımından nasıl
kuvvetli ve esaslı bilgi birikimine sahip olduklarının bir örneği şeklinde
okuyucuya tanıtır. Ayrıca bugün İshak Hocası Ahmed Efendi’nin yalnızca
Türk edebiyat tarihi ile ilgilenenler tarafından bilindiğini üzülerek belirtir.
Halbuki o, Arapça ve Farsça’ya son derece hâkim olup pek çok eserler
yazar. Bunların hepsi kendi dönemleri içinde faydalı ve değerli kabul
edilmekle birlikte Ahmed Efendi’nin Zemahşerî’nin Mukaddimetü’l-Edeb
adlı lügatinden tercüme ettiği Aksa’l-İreb kitabı başvuru niteliği taşıyan
önemli bir sözlüktür (Ali Canip, 1928a, s. 3).
Vekâyiu’l-Fuzalâ adlı eserindeki bilgilerden hareketle Ahmed Efendi,
Aydın Güzelhisar’a yakın bir köyde dünyaya gelir. Babası Hayreddin
Efendi’dir. Genç yaşında İran’a giden Ahmed Efendi, eğitim almak için
senelerce Şirvan’da kaldığından bir dönem Acem Ahmed Efendi şeklinde
anılır. Ülkeye dönüş yaptıktan sonra Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’ya
tezkirecilik eden İshak Efendi’ye intisap ederek ona hoca olur. İshak
Efendi nüfuz sahibi biri olduğu için Ahmed Efendi, İshak Hocası şeklinde
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anılmaya başlar. Devrin tarihçileri ve tezkirecileri de onun için bu adı
kullanırlar. Ahmed Efendi, Bursa’da Muradiye medresesinde müderrislik
yaparken Hicri 1120/Miladi 1708 tarihinde ölür (Ali Canip, 1928a, s. 3).
Ahmed Efendi, Tirmizî’nin Şemâ’îlü’n-Nebî adlı eserini şerh etmesinin
yanında Sandûkatü’l-Maârif risalesini ve Kısas-ı Enbiyâ’yı kapsayan
Vahdet-nâme manzumesini yazar. Bunların dışında başka eserler de
kaleme almış olup aynı zamanda bir şairdir. Ali Canip onun
manzumelerinden örnekleri okuyucuyla paylaşır. Son olarak Ahmed
Efendi’nin Vâkıf mahlasını kullanan oğlu Mahmud Efendi’nin bir gazelini
sunarak yazısını bitirir (Ali Canip, 1928a, s. 4).
2. 1. 14. Mirzâ-zâde Neylî
Ali Canip’in 68. sayıda yayımlanan “On İkinci Asır Edebiyatının
Meşhûr Sîmâlarından: Mirzâ-zâde Neylî” başlığını taşıyan yazısı Reîs-i
Şâirân unvanlı Ahmed Tâib’in “Velî ben bildiğim şâir fakat Neylî vü
Kâmîdir/Hatâdır gayra itmem şâiriyyet ile bühtân” beyti ile başlar. Şairin
burada Edineli Kâmî Efendi ile Mirzâ-zâde Neylî’yi övdüğü görülür.
Mirzâ-zâde Ahmed Neylî, Hicri 12./Miladi 18. yüzyılda en tanınmış
şairlerden biridir. Bu dönemde yetişen divan şairlerinde ifadede açıklığa,
içtenliğe hatta sadeliğe bir yönelim söz konusudur. Bunun açığa
çıkmasında Nâbî ile Nedîm gibi iki büyük şairin dramatik etkisi vardır.
Aslında bu etki sadece ifadeye değil hissiyata da yansır. Damat İbrahim
Paşa döneminde yaşayan şairlerin özellikle gazellerinin bir kısmında
Nâbî’yi bir kısmında da Nedîm’i anımsatan şeklî ve ruhî öğeler yer alır.
Yazar, Mirzâ-zâde Neylî’yi de aynı doğrultuda ele alıp inceleyeceğini
belirtir ve onun bazıları Nâbî’yi bazıları Nedîm’i çağrıştıran gazellerinden
örnekler paylaşır (Ali Canip, 1928b, s. 2-3).
Neylî, Hicri 1084/Miladi 1673’de dünyaya gelir. Kendisi, Hicri
1092/Miladi 1682 yılında İstanbul kadısı olan Mirzâ Mehmed Efendi’nin
oğludur. Hicri 1106/Miladi 1694’te II. Mustafa tahta çıkınca şair,
hükümdara cülûs tarihleri takdiminde bulunur. Şairin asıl hedefi müderris
olmaktır. Hicri 1109/Miladi 1697’de Cafer Ağa Medresesi’ne dışarıdan
katılır. Daha sonra sırasıyla ikinci kademeyi meydana getiren medreselerde
müderrisliğe, yüksek tahsile hazırlayan Sahn-ı Semân medresesine,
Süleymaniye medresesinin ilk derecesinde ve medrese teşkilatının
zirvesinde eğitim verecek konuma yükselir. Ancak o, kısa sürede kadılığa
terfi etmek niyetindedir. Damat İbrahim Paşa sadrazam olunca bu isteğine
ulaşır ve Hicri 1130/Miladi 1717’de İzmir mevleviyetinde göreve başlar.
Hicri 1149/Miladi 1736’da Anadolu, Hicri 1154/Miladi 1741’de Rumeli
Kazaskeri olur. Hicri 1161/Miladi 1748’de hastalanır ve yirmi gün sonra
vefat eder. Kabri Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’ndadır (Ali Canip,
1928b, s. 3).
112

Şairin Divân’ı dışında başka pek çok eseri vardır. Hicri 10./Miladi 16.
Yüzyıl âlimlerinden Şeyh Mekkî adıyla tanınan Ebu’l-Feth Muhammed
bin Muzafferü’d-dîn tarafından yazılan El-câni bü’l-garbî fî halli
müşkilâti’ş-Şeyh İbnü’l-Arabî adını taşıyan eserini Türkçeye tercüme eder.
Bu eserin Hâlet Efendi Kütüphanesi 367 numarada bulunan nüshası Hicri
1155/Miladi 1742’de Abdullah Vassaf Efendi’nin oğullarının biri
tarafından yazdırılır (Ali Canip, 1928b, s. 3-4).
Bir diğer eser Mâ-lâbüdde Minhü lil-edîb mine’l-meşhûrı ve’lgarîb’dir. Bu eserin bir nüshası Rıza Paşa Kütüphanesi 183; diğeri Hâlis
Efendi Kütüphanesi’nde 1701 numarada bulunur. Ancak bu iki nüsha
arasında dramatik ölçüde fark vardır (Ali Canip, 1928b, s. 4).
Neylî, Ebu’ll-Ferec Abdurrahmân bin Ali bin El-Cevzî’nin VefâfiFezâ’il il-Mustafa adlı eserini de Türkçeye tercüme eder. Söz konusu
tercümenin nüshalarından biri Nur-ı Osmaniyye Kütüphanesi 736
numarada bulunur (Ali Canip, 1928b, s. 4).
Şairin Yıldız, Rıza Paşa, Hâlis Efendi, Millet gibi kütüphanelerde yer
alan Divân’ı küçük bir eser olup bir naat ile başlar. Bunu diğer naatlar ve
kasideler izler. İçlerinde Farsça yazılan gazelleri dışında Bâkî’ye,
Riyâzî’ye, Sâib’e tahmisleri vardır. Bunların dışında eserde mesnevi
tarzında bir manzum hikâye ve manzum mektup da bulunur (Ali Canip,
1928b, s. 4).
Ali Canip, Neylî’nin Nedîm tarzında kaleme aldığı bir gazelini
paylaşarak yazısına son verir. (Ali Canip, 1928b, s. 4).
2. 1. 15. Dürrî
Ali Canip’in 69. sayıda kaleme aldığı “On İkinci Asır Edebiyatının
Meşhûr Sîmâlarından: Dürrî” adını taşıyan yazısı, Nâbî tarzını
benimseyen şairin bu yolda söylediği gazellerden biri ile başlar (Ali Canip,
1928c, s. 3).
Vanlı şairin bir gözü kör olduğu için kendisine Kör Dürrî, Yek-çeşm
Dürrî denilir. Hicri 12./Miladi 18. yüzyılda kaleme alınan, içerisinde
Mücîb, Câzım, Feyzî, Cezmî, Küçük Hünkâr, Nâbî, Çelebizâde Âsım gibi
şairlerin el yazılarının bulunduğu oldukça değerli bir yazma mecmua,
Şinasi ve Agah Efendi gibi şairlerin eline geçer. Bu yazma mecmuada
Dürrî de gazelleri ve bir müseddesi ile yer alır (Ali Canip, 1928c, s. 3).
Safâî Tezkiresi’ndeki bilgilere göre Dürrî bazı vezirlerin hizmetinde
bulunmuş, Vekâyi’ü’l-Fuzalâ’daki kayıtlara göre Divân-ı Hümâyûn
hocaları zümresine yükselerek Hicri 1125/Miladi 1713’te Naîmâ Mustafa
Efendi’nin yerine Anadolu Muhasebecisi olur. Bir sene sonra görevden
alınarak Hicri 1127/Miladi 1715’te Şıkk-ı Sânî Defterdarı payesiyle İran’a
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sefir olarak gönderilir. Hicri 1134/Miladi 1721’de dönüş yapar ve yaptığı
hizmetlerden ötürü Baş Muhasebeci olur. Bir sene sonra Hicri 1135/Miladi
1722’de vefat eder (Ali Canip, 1928c, s. 3).
Ali Canip, Dürrî’nin Nâbî’ye nazire yaptığı gazellerinin pek çoğunu
yine onun etkisiyle vücuda getirdiğini belirterek bunlardan ikisini
yazısında paylaşır. Yazar, şairin aynı zamanda zarif manzumeleri de
bulunduğunu ancak Hicri 12./Miladi 18. yüzyılın meşhur isimlerinden
olmasına karşın edebî bakımdan üst düzey bulmadığını ifade ederek
yazısını bitirir (Ali Canip, 1928c, s. 4).
2. 1. 16. Şifâî Şaban Efendi
Ali Canip’in 87. sayıda yayımlanan “On İkinci Asır Edebiyat ve İrfânın
Meşhûr Sîmâlarından: Şâir ve Tabîb Şifâî Şaban Efendi” başlıklı yazısında
yazar incelediği kişinin Anadolulu bir Türk olduğunu belirtir. Şaban
Efendi, Hicri 11./Miladi 17. yüzyıl ortalarında Ayaş’ta dünyaya gelir.
Vekâyi’ü’l-Fuzalâ’dan edinilen bilgilere göre genç yaşında İstanbul’a
gelerek tıp eğitimi alır. Hicri 1082/Miladi 1671’de Dârü’s-Saâde Ağası
Yusuf’a intisap ederek saray doktorları zümresine girer. Tatlı dilli, güler
yüzlü ve çalışkan biri olması onun devlet içinde sevilmesini sağlar.
Minkârî-zâde Abdullah Efendi’nin girişimleriyle Hicri 1099/Miladi
1687’de Sâdise-i Sarây-ı Galata Medresesi’nde müderrislik yoluna girer.
Çeşitli medreselerde ders okutur ve terfi eder. Hicri 1115/Miladi 1703’te
Diyarbakır kadılığına atanır. Bir sene sonra görevden alınan Şaban Efendi,
Ankara’ya döner. Yaşının ilerlemesi ve hasta olması nedeniyle bir süre
sonra vefat eder (Ali Canip, 1928ç, s. 2).
Şaban Efendi’nin o dönemde özellikle tıpla ilgili yazdığı eserler son
derece değerlidir. O, bu eserlerden en küçüğünü bile oluşturmak için en az
otuz ile kırk arası kitaptan faydalanarak hangi tabipten bilgi aktarıyorsa
bunun bilgisini vermeye özen gösterir. En önemlilerinden biri doğum ve
çocuk hastalıklarını konu alan Tedbîrü’l-Mevlûd’dur. Yazma nüshaları
bazı kütüphanelerde bulunan bu eser, bir mukaddime, sekiz bâb ve bir
hâtimeden meydana gelir (Ali Canip, 1928ç, s. 2-3).
Ali Canip memleketimizde doktorluğun yakın zamanlara kadar
yabancıların tekelinde olduğuna dair yanlış bir düşüncenin geliştiğini
belirtir. Türk milletinin her yüzyılda çeşitli meslek dallarıyla beraber
doktorlar da yetiştirdiğini bilmenin bir görev olduğunu söyleyen yazar,
Şifâî Şaban Efendi’nin Tedbîrü’l-Mevlûd eserinin içeriğine dair bilgileri
ayrıntılı şekilde aktarır (Ali Canip, 1928ç, s. 3).
Şaban Efendi’nin bir diğer eseri de Şifâîyye adını taşıyan küçük
risâledir. Panzehir çeşitlerine dair bilgilerin verildiği eser, bir mukaddime,
üç fâsıla ve bir hâtimeden oluşur. Eserin yazım tarihi Hicri 1111/Miladi
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1699 olup risalenin yazma nüshalarına İstanbul’un bazı kütüphanelerinde
rastlanır (Ali Canip, 1928ç, s. 3).
Şifâî’nin tıpla ilgili bilgileri kapsayan eserlerinin dışında Kısasü’lEnbiyâ ve Kalâ’id’l-akabân tercümeleri mahiyetinde kabul edilen eserleri
bulunur. Sözü edilen ikinci eserin müellifin el yazmasından oluşan nüshası
Nur-ı Osmaniye Kütüphanesi’nde 3404 numarada bulunur (Ali Canip,
1928ç, s. 3).
Ali Canip yazısının son paragrafında Cumhuriyet’in ilânından sonra
eski kütüphanelerimizdeki saklı eserlerin ancak yakılmaya yarayacağı
tarzında son derece yanlış bir düşüncenin açığa çıktığını söyler. Böyle bir
düşüncenin haklılığını savunmanın Türk milletinin ilim, medeniyet adına
hiçbir şey ortaya koymadığı anlamına geldiğini ve bunun doğru olmadığını
belirtir. Tıp alanının bugün ulaştığı konumdan bakınca Şaban Efendi ve
onun gibi isimlerin eserleri değersiz görülebilir. Ancak ilmin sürekli
ilerleme ve gelişme gösterdiği düşünüldüğünde her dönem için bu durum
görülür. Yazar burada Fransız bilim adamı Louis Pasteur’u örnek vererek
onun en üst düzey kabul edilen bilim adamlarının yüzyıllardan beri
savundukları fikirleri nasıl iflas ettirdiğini belirterek bizdeki eski eserleri
yakmak gibi bir düşüncenin de ne denli hatalı olduğunu somutlar. Şifâî
Şaban Efendi’yi ve onun eserlerini ele alarak bir Türk’ün ilim sahasındaki
çalışmalarını gösterdiğini vurgulayan yazar, detaylı bir hekimlik tarihi
çalışmasının meydana getirilmesi amacıyla araştırmacı doktorların
kütüphanelerde bulunan eski eserleri özenle inceleyip ele almalarını
temenni eder (Ali Canip, 1928ç, s. 3).
2. 1. 17. Şair Fahri
Ziyaettin Fahri’nin 88. sayıda yayımlanan “On Dokuzuncu Asır
Anadolu Şairlerinden: Ankaralı Bir Şair” başlığını taşıyan yazısı yazarın
şaire dair bilgileri aktarmadan önce 19. yüzyılla ilgili görüşlerini
paylaşması ile başlar. Ona göre bu yüzyıl, tarihin en çok incelemeye ve
araştırmaya değer dönemidir. Bu dönemin edebiyatı da çeşitli edebi
görüşlerin ve şiir cereyanlarının iç içe geçmesine tanıklık eder. Bu durum
en fazla divan ve halk edebiyatlarında kendisini gösterir ki yazar da bu
edebiyatların şairleri arasındaki karşılıklı etkileşimin ilgi alanında
olduğunu belirtir (Ziyaeddin Fahri, 1928b, s. 4)
19. yüzyılın sonlarında Ankara ve çevresindeki şairlerden birinde de
bahsi geçen etkileşim dramatik şekilde kendini gösterir. Ziyaeddin Fahri,
Halk Bilgisi Derneği tarafından yayımlanacak olan Halk Bilgisi
Mecmuası’nda yer alan Şair Fahri’yi, Hayat okuyucularına da tanıtmak
istediğini belirtir (Ziyaettin Fahri, 1928b, s. 4).
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Şair Fahri, Ankara’nın Ayaş kasabasındandır. Kaleme aldığı bir
gazelinde de Ayaş’a mensubiyetini “Ey felek bitmez mi bustân Ayaş’ta âşık
hiç/İşte ben geldim cihana dolu destide sagarım” beyti ile aktarır
(Ziyaeddin Fahri, 1928b, s. 4).
Zir, Ayaş, Beyanabad gibi kazalarda çeşitli memuriyetlerde görev
yapan Fahri, sıklıkla görevden alınmalara ve cezalara maruz kalır. Şair,
Ankara’da valilik yapan Abidin Paşa, Sırrı Paşa, Memduh Paşa, Sırrı Paşa
gibi isimlere kasideler yazıp sunar. Bunların bir kısmında yaşadığı
mağduriyetlere yönelik feryatları, bir kısmında hiciv ve isyanları göze
çarpar. Teknik bakımdan hatalar barındıran methiyelerinin yanında
hicviyeleri de bulunur (Ziyaettin Fahri, 1928b, s. 4)
Hayatını sürdürdüğü çevre içerisinde kendini yetiştirmeyi başaran
Fahri, divan şairleri içerisinde en çok Fuzûlî’nin etkisi altında kalır. Şairin
gazellerinde onun yansımasını görmek mümkündür. Hatta ona karşı
beslediği sevgi o kadar derindir ki kendini yer yer ondan üstün gördüğü de
olur: “Bu nazm-ı dil-güşân-ı Fahri fasâhatdan ibarettir/Fuzûli
merkâdından kâim olsa edemez tanzir”. Fakat 16. yüzyılın Fuzûlî gibi
üstün bir şairine 19. yüzyıl edebiyatından bir şahsiyetin sanatsal bakımdan
erişmesi mümkün değildir. Fahri de bu durumun çok geçmeden farkına
varır: “Demişler kim fasâhatda Fuzûlî Fahri’ye benzer/Nasıl teşbih
ederler kim o sultan kande ben kande” (Ziyaettin Fahri, 1928b, s. 5).
Şair Fahri, memuriyet hayatında başına gelen olumsuzluklar sonucu
kasidelerini kaleme alırken fahriyeciliğin yanında hicviyecilikte de
oldukça ilerler. Şiirlerini ihtiva eden defterde müstehcen ve küfür içerikli
manzumeler bulmak mümkündür. Ziyaettin Fahri, yazısında bunlardan
paylaşılabilecek olanları birkaç beyitle aktarır (Ziyaettin Fahri, 1928b, s.
5).
Yazının son bölümüne kadar, Fahri’nin divan şairi olarak öne çıkan
özellikleri anlatılır. Daha sonra onun halk edebiyatı sahasında verdiği
örneklerden ve şiirinde öne çıkan niteliklerden bahsedilerek yazı bitirilir
(Ziyaettin Fahri, 1928b, s. 5).
2. 1. 18. Fıtnat Hanım
Derginin “Münevver Türk kadınlığına ithaf” ettiği, sadece kadınları ele
alan ve onlara dair konularla ilgili yazıların yayımlandığı 92. sayıda Ali
Canip de “Fıtnat Hanım: Hanım Şâirlerimizin En Muvaffakı” başlıklı
incelemeyi kaleme alır.
Yazar, divan edebiyatına mensup şairlerin belirli kurallara uymak ve
ortak ifadeler kullanmak zorunda oldukları için bu edebiyatın devam ettiği
yüzyıllar boyunca pek az kişinin diğerlerinden sıyrılarak ön plana çıktığını
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belirtir. Sözü edilen zorunluluklara bağlı kalma durumu kadın şairler için
de geçerli olup bunlardan Fıtnat Hanım da divan edebiyatının kendine özgü
hayal dünyası içinde yetişmiş bir isimdir. Onun Divânçe’si basılıdır ve
divan edebiyatına ait unsurların tümünü bünyesinde barındırır. Ancak bu
edebiyat medrese eğitimi alan, özellikle Fars edebiyatını yakından tanıyan,
yüksek zümrenin bir yetenek mesleği olduğundan Fıtnat Hanım’a intisap
eden kadın şairler genellikle başarılı olamazlar. Ama Hanım’ın yazdığı
gazeller göz önüne alındığında başarılı ve seçkin bir şair olduğu rahatlıkla
söylenebilir (Ali Canip, 1928d, s. 6).
Ali Canip bundan on yıl önce Yeni Mecmua’nın 30. sayısında kaleme
aldığı bir makalede Fıtnat Hanım’ın zihnî yönden kudret yoksunluğu
çektiğini dile getirdiğini bu yazısında hatırlatır. Ona göre şairin Divân’ı
beş, on fikrin tekrarından ibarettir. Çoğunlukla kullandığı gül, sünbül,
şebbûy, rûh, zülf, gîsû gibi mazmunların dışına çıkamaz (Ali Canip, 1928d,
s. 6).
Fıtnat Hanım, divan edebiyatına mensup şairlerin tümünde görüldüğü
üzere kasideler, gazeller, tarihler, şarkılar, tahmisler hatta muammalar,
lugazlar yazar. Küçük Divân’ının kendi el yazmasıyla olan nüshası, Hâlis
Efendi Kütüphanesi’nde bulunur (Ali Canip, 1928d, s. 6).
Zübeyde Fıtnat Hanım, Hicri 12./Miladi 18. yüzyılın ikinci yarısında
yaşamış bir şairdir. Babası Lehçetü’l-Lügât isimli Türkçe lügat kitabının
yazarı Şeyhü’l-İslam Esad Efendi’dir. Hanım’ın Koca Ragıp Paşa ve
özellikle Şair Haşmet ile karşılıklı latifeleri vardır. Bunlar genellikle
nükteli olup aynı zamanda müstehcendir. Fıtnat Hanım, Hicri 1194/Miladi
1780 yılında hayata veda eder. Mezarının nerede olduğu tam olarak
bilinmemektedir (Ali Canip, 1928d, s. 6).
1909-1910 yılları arasında vefat eden Fıtnat Hanım adında bir kadın şair
daha vardır. Bu kişi Ordu’da doğmuş olup Hazînedâr-zâde ailesine
mensuptur. Ali Canip, bu bilgiyi de paylaşarak yazısına son verir (Ali
Canip, 1928d, s. 7).
2. 1. 19. Mahremî
Derginin 104. sayısında Köprülüzâde Mehmet Fuat’ın kaleme aldığı
“Milli Lisân ve Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirlerinden Şair Mahremî”
başlıklı yazı yayımlanır. Yazar, edebiyatımızda 16. yüzyılın başlarında
nazım dilinin, İran etkisiyle Arapça ve Farsça kelimelerle, terkiplerle
dolmaya başladığını belirtir. Ancak yine aynı dönemde Tatavlalı Mahremî
ve Edirneli Nazmî adlı iki şairin aruz veznini kullanarak sade, terkipsiz bir
Türkçe ile yabancı kelimelere mümkün olduğunca yer vermeyerek, Türk
diline özgü benzetmelerle şiirler vücuda getirdiklerini ve ortaya çıkan bu

117

akıma da Türkî-i Basit adını verdiklerine dair bilgi verir (Köprülüzâde
Mehmet Fuat, 1928, s. 2).
Divan edebiyatında Türkî-i basit ile şiir yazma düşüncesi öncelikle
Mahremî ile ortaya çıkar. 15. ve 16. yüzyıl şairlerinin bazılarının yer yer
sade bir dille, terkipsiz yazdıkları manzumelerine denk gelmek
mümkündür. Ancak sözlerini, benzetmelerini, temsillerini Türkçe üzerine
kuran ilk şair, yazarın araştırmalarına göre Mahremî’dir. 16. yüzyılda aruz
vezniyle, sade bir Türkçe ile yazdığı gazellerinin ve murabbalarının
bestelenip halk arasında okunduğu bilinir. Yazara göre Türkî-i basit ile
şiirler kaleme alması nedeniyle dil ve edebiyat akımlarının ilk temsilcisi
sayılan bu şaire, milli edebiyat tarihimiz içerisinde önemli bir yer ayırma
zorunluluğu vardır (Köprülüzâde Mehmet Fuat, 1928, s. 2).
Mahremî ile ilgili bilgilere Âşık Çelebi’nin tezkiresinden ulaşılır. Bu
esere göre Tatavla’da dünyaya gelen şair, İstanbul Galata’da büyüyüp
eğitim alır ve yirmi sene boyunca kadı yanında naiplik yapar. Bir gün
Paskalya’da kızıl yumurta törenini seyretmek için Piri Paşazâde Mehmed
ile Aşçızâde Hasan tebdil kıyafetlerle Galata kilisesine giderler. Duruma
şahit olan Mahremî, bundan dolayı bir kıta söyler. Buna oldukça kızan Piri
Paşazâde, Galata kadısına haber göndererek şairin görevinden alır ama
daha sonra şairin af dilemesi ile tekrar görevine iade edilir (Köprülüzade
Mehmet Fuat, 1928, s. 2-3).
Galata kadısı Hasan Çelebi görev gereği Selanik’e tayin edilince naip
olarak Mahremî’yi de yanında götürür. Orada bir müddet kalıp para
toplayan şair, İstanbul’a dönmek üzere gemi yolculuğuna çıkar. Ancak
denizde bir kâfir gemisi onları yakalayarak şairi ailesiyle esir eder. Bir süre
esir hayatı yaşadıktan sonra belli bir para getirip ailesini kurtarması için
şair serbest bırakılır. Kızılhisar’a giden şair orada dostlarından Esirî ile
karşılaşır ve başından geçenleri anlatır. İstanbul’daki arkadaşlarından
Katibî mahlaslı tersane kâtibi Seydî Ali Reis ile Nikârî mahlaslı Nakkaş
Haydar’a ulaşmaya çalışır. Ancak onların Hayrettin Paşa’nın donanması
ile gittiklerini öğrenince çok üzülür. Yine o günlerde Seydî Ali Reis ile
Nakkaş Haydarî gemileriyle İstanbul’a dönerken Kızılhisar Kalesi’ne
gelirler. Bu tesadüfe çok sevinen Mahremî onlarla birlikte İstanbul’a
dönüp ailesini kurtarmak için gereken parayı denkleştirmeye çalışırken
aniden vefat eder. Nakkaş Haydarî topladığı paraları göndererek şairin
ailesini kurtarır (Köprülüzâde Mehmet Fuat, 1928, s. 3).
Âşık Çelebi, Mahremî’nin Sultan Selim ve Sultan Süleyman’ın
savaşlarını hikâye eden manzum bir eser kaleme aldığını ve her vakanın
sonunda bir tarih söylediğini belirtir. Latîfî ise farklı olarak bu eserin
Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından Bağdat Seferi’ne kadar olan süreyi
kapsadığını söyler. Latîfî aynı zamanda şairin mesnevi tarzında daha
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başarılı olduğunu ve şair Keşfî ile aralarında manzum hicivler yazdıklarını
ifade eder. Nazmî’nin Mecmau’n-Nezâir adlı eserinde beş gazeli bulunan
Mahremî’nin tezkerelerde ve eski mecmualarda da bazı şiirleri bulunur.
Özellikle Barbaros Hayrettin Paşa için yazdığı murabbası çok ünlüdür.
Yazar, şairin milli edebiyat ve dil tarihi açısından son derece önem arz eden
Basitnâme adlı eserinin bugüne kadar ortaya çıkmamış olmasının
üzüntüsünü yaşar. Ancak İstanbul kütüphanelerinin detaylı bir araştırmaya
tabii tutulursa bu eserin açığa çıkarılacağına dair inancının kuvvetli
olduğunu söyleyerek yazısını bitirir (Köprülüzâde Mehmet Fuat, 1928, s.
3).
2. 1. 20. Seher Abdâl
Mehmet Halit’in 114. sayıdaki “Edebiyat Tarihimizdeki Kadın
Sîmâları: Seher Abdâl” başlıklı yazıda yazar ilk olarak İstanbul Erkek
Muallim Mektebi öğretmenlerinden Sadi Bey vasıtasıyla eline geçen bir
mecmuadan bahseder. Burada yer alan iki manzumeye denk gelen ve Seher
Abdâl ismini gören yazar, ne tarihlerde ne tezkerelerde ne de diğer
kaynaklarda böyle bir kişiye denk gelmediğini söyler. Bu ismin bir kadına
ait olması ve eski tarihçilerin tarih sahnesindeki kadınları göz ardı etmesi
dolayısıyla yazar, dikkatleri bu kişiye yöneltmenin faydasız olmayacağı
görüşünü taşır. Ancak şair hakkında tarih bilgisi hiç bulunmamaktadır.
Manzumelerinden başka kendisinden kalan herhangi bir unsur yoktur. Bu
noktada yazar şimdilik onu yalnız mısraları arasında tanıtmaya
çalışmaktan başka yapacak bir şeyi olmadığını belirtir (Mehmet Halit,
1929, s. 3).
Yazar, Seher Abdâl’ın elinde bulunan iki manzumesinin aruzla
yazıldığını ancak pek çok yerinde dramatik eksiklikler olduğunu söyler.
Hatta bunların bazı mısralarının vezinle de ilgisi yoktur. Yer yer imlalarda
da hatalar göze çarpar. Bu durum dikkate alındığında manzumelerin acemi
bir müstensih tarafından yazıldığını ve bu nedenle zarar gördüğü
düşünülebilir. Mehmet Halit, bütün hataları ve eksiklikleri ile manzumeleri
paylaşır (Mehmet Halit, 1929, s. 3).
Bu manzumeler dikkate alındığında Seher Abdâl’ı diğer şairlerden
üstün kılan herhangi bir özelliği yoktur. Ortalama bir şair tavrıyla
düşündüklerini yine ortalama bir tarzda hikâye eder ki bu, onu Türk
edebiyat tarihinde vasatın bile altında bırakır. Aslında edebiyat tarihimizi
oluşturan isimler arasında kadınlar hep göz ardı edilmelerinden dolayı arka
planda kalırlar. Yazar, Türk edebiyat tarihini zirvelere taşıyan şairlerimiz
içinde kadınların yer almamasından üzüntü duyduğunu söyler. Ancak her
şeye rağmen edebiyat tarihimizin sayfalarında birkaç kadının simasının
yansımasını görmek mümkündür. Edebiyat tarihimizin tüm yönleriyle
aydınlatılabilmesi için değerleri sınırlı, konumları küçük olan kadınların
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da mutlak surette incelenmesi gerekir. Bu nedenle yazar, Seher Abdâl’ı da
onlardan biri olarak kabul eder (Mehmet Halit, 1929, s. 4).
Mehmet Halit, elinde tarihî bilgisi olmadığı için Seher Abdâl’ın ne
zaman yaşadığına dair herhangi bir şey söyleyemez. Ancak günümüzde
yapılan araştırmalarda onun 16. yüzyılda yaşayan, Bektaşi tarikatına
mensup bir şair olduğu bilgisi bulunmaktadır (Tan, 2021).
Sonuç
Cumhuriyet’in ilk süreli yayınlarından Hayat dergisi, son derece
kapsamlı konularla ilgili yazı içeriğine ve geniş bir şair-yazar kadrosuna
sahip olması bakımından kendi döneminin diğer dergileri arasında seçkin
bir konuma sahiptir. 6 cilt, 146 sayılık koleksiyonu ile uzun zaman yayın
yaparak yeterliliğini kanıtlayan ve süreli yayın kategorisindeki boşluğu
dolduran dergi, edebiyat, kültür ve düşünce tarihinde önemli bir alan
oluşturur. Uzun soluklu bir dergi hüviyetine sahip olan Hayat, birçok
nitelikli çalışmayı bünyesinde barındırır. Bununla birlikte araştırmacılara
fikir vermeye ve yol göstermeye de vesile olur. Bu açıdan dergi, edebiyat
tarihinde bilgiyi ve emeği harmanlanarak yayın hayatını sürdürür ve büyük
bir misyonu yerine getirir.
Pek çok farklı yazıya sütunlarında yer veren dergide en dikkat çekici
olanlardan biri de edebî şahsiyetlere dair biyografilerdir. Arada yer yer
uzun süreli boşluklar olmakla birlikte 1. sayıdan 135. sayıya kadar önemli
isimlerin biyografilerine rastlamak mümkündür. Dergide, Köprülüzâde
Mehmet Fuat, Ali Canip, Ziyaettin Fahri, Mehmet Halit, Ahmet Hikmet
gibi yazarlar tarafından toplam 35 biyografi kaleme alınır. Bu biyografi
yazılarının 15’i Ali Canip’e, 13’ü Köprülüzâde Mehmet Fuat’a, 4’ü
Ziyaettin Fahri’ye, 2’si Mehmet Halit’e ve 1’i Ahmet Hikmet’e aittir. Bu
sayılar göz önüne alındığında dergideki biyografilerinin çoğunluğunun Ali
Canip ve Köprülüzâde Mehmet Fuat tarafından yazıldığı görülür.
Hayat’taki 35 biyografinin hangi sanatkârları ele aldığı incelendiğinde
bu yazıların 11’nin halk edebiyatından, 3’nün yeni edebiyattan isimleri
konu edinir. 21 yazı ise divan edebiyatına mensup şahsiyetlerle ilgili olup
bu sayı dramatik bir çoğunluğu kapsar. Söz konusu divan edebiyatından
isimlerle ilgili biyografik yazıların 14’ü Ali Canip’e, 4’ü Ziyaettin
Fahri’ye, 2’si Köprülüzâde Mehmet Fuat’a ve 1’i Mehmet Halit’e aittir.
Ali Canip tarafından Keçecizâde İzzet Molla, Edirneli Efendi (Kâmî),
Seyyid Vehbî, İzzet Ali Paşa, Çelebizâde Âsım, Ankaravî İsmail Efendi,
Süleyman Nahîfî, Selim Efendi, Üsküdarlı Sırrî, İshak Hocası Ahmed
Efendi, Mirzâ-zâde Neylî, Dürrî, Şifâî Şaban Efendi, Fıtnat Hanım;
Ziyaettin Fahri tarafından iki kez Bayburtlu Zihnî, Hacı Hayri Efendi, Şair
Fahri; Köprülüzâde Mehmet Fuat tarafından Hoca Dehhanî, Mahremî;
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Mehmet Halit tarafından Seher Abdâl isimlerine dair biyografiler kaleme
alınır. Bunlarla ilgili çalışmaların çoğu Ali Canip tarafından “On İkinci
Asır Edebiyatının Meşhûr Sîmâları” üst başlığı altında ele alınır.
Diğerlerinin bir kısmında da “Selçukîler Devrinde Anadolu Şairleri”,
“Ankara’da Yetişen Meşhûr Sîmâlar”, “On Dokuzuncu Asır Anadolu
Şairleri” ve ”Edebiyat Tarihimizdeki Kadın Sîmâları” gibi üst başlıklara
rastlanır.
Dergide divan edebiyatına mensup şahsiyetlerle ilgili yayımlanan 21
biyografide Bayburtlu Zihnî iki kez olmak üzere 20 isme dair yazı kaleme
alınır. Bunların 1’i 14. yüzyılda, 2’si 16. yüzyılda, 1’i 17. yüzyılda, 13’ü
18. yüzyılda ve 3’ü 19. yüzyılda yaşamış isimlerdir. Biyografilerde
özellikle 18. yüzyılda eserler kaleme alan sanatkârlara yer verilmesi, sözü
edilen zamanların şair kadrosu bakımından divan edebiyatının en zengin
dönemi olması ile doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca yine bu dönemde
sanatkârları koruyan, onları destekleyen başta Nevşehirli Damat İbrahim
Paşa gibi devlet adamlarının da yönetimde olması divan şiirini besleyerek
bu şiir geleneğine yönelenleri de artırır. Başta Ali Canip’in 18. yüzyıl divan
edebiyatı sanatkârlarına dair biyografiler yazması, divan şiirinin kendisine
uyan koşulları, gelişmiş bir sosyal ve düşünce çevresinde bulmuş
olmasından ileri gelir.
Ali Canip, Ziyaettin Fahri, Köprülüzâde Mehmet Fuat ve Mehmet Halit
tarafından yazılan divan edebiyatına mensup şahsiyetlere dair
biyografilerde ele alınan kişilerin aile, eğitim, varsa memuriyet hayatlarına
değinilmekle birlikte bunların bulundukları edebî meclisler, hangi
sanatkârların etkisi altında eserlerini vücuda getirdikleri, hangi nazım
şekillerinde ön plana çıktıkları manzumelerinden örnekler verilerek detaylı
şekilde incelenir. Hakkında tarih bilgisi az olan şahsiyetler ise kaleme
aldıkları manzumeler üzerinden değerlendirilmeye çalışılarak bunlara dair
bilinenlerin ileriki zamanlarda açığa çıkarak daha detaylı bir incelemeye
tabii tutulması gerektiği dergideki biyografi yazarları tarafından özellikle
vurgulanır.
Dergide divan edebiyatına mensup şahsiyetlerin biyografilerinin
yayımlandıkları yıllara bakıldığında 1926 yılında 1, 1927 yılında 11, 1928
yılında 8 ve 1929 yılında 1 yazının olduğu görülür. Bu durum 2 Aralık
1926 tarihinde 1. sayısını yayımlayan 1929 yılından sonra aksamalar
yaşamaya başlayan derginin özellikle 1927 ve 1928 yıllarında aktif bir
şekilde yayın hayatını sürdürmesinden ileri gelir.
Bütün bunlar değerlendirildiğinde, Hayat dergisinde başını Ali
Canip’in çektiği divan edebiyatına mensup şahsiyetlere dair biyografiler
kaleme alan yazar kadrosunun, bu edebiyatın Türk edebiyatı tarihindeki
yerini ve önemini idrak ettiğini anlamak mümkündür. Divan edebiyatının
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başlamasıyla, nasıl ondan önceki edebiyat yok olmadıysa Cumhuriyet
dönemi edebiyatı ile de divan edebiyatı kaybolmayacaktır. Bu edebiyata
mensup şahsiyetlerin geride bıraktıkları eserleri de Türk kültürünün ve
medeniyetinin yansımasıdır. Bu bakımdan dergideki biyografilerde
özellikle divan edebiyatına mensup şahsiyetlere yer veren yazarlar bu
isimlere dair bilgileri, bunların seçilmiş manzumelerini Cumhuriyet
dönemine hem naklederek hem de mal ederek milli kültür adına önemli bir
görevi yerine getirirler.
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1.Giriş
Tasarım kavramı, insanoğlunun hayat mücadelesinde ilkel
dönemlerden günümüze kadar her alanda etkili olmuştur. Sanat
akımlarının getirdiği gelişmelerle kendini yenilemiştir.
Halı, Türk kültürüyle bütünleşmiş, farklı uygarlıkların kültürlerin
yayılmasında etkili olmuş kültürel geleneksel bir varlıktır. Gelişen
teknoloji ile halı ürünü alışılmışın dışında bir ürüne dönüştürülmüştür.
Teknolojinin gelişmesiyle farklı yöntemler uygulanmış, sanat vurgusu arka
plana atılmıştır. Bu doğrultuda halı ürününün özgün yapısı
deformeedilmiş, sanat ve tasarımdan uzak bir ürün haline gelmiştir.
Günümüzde tasarlanan halı ürünleri müşteri istekleri doğrultusunda
ilerlemektedir. Bilimsel çalışmaların yeterli olmaması, bu alanda yapılan
çalışmaların kısıtlama içerisinde uygulanması sanat ve tasarım alanında
kısırdöngü içerisine girmesine neden olmuştur. Sanat ve tasarım
çalışmalarının özgün ruhunu desteklemek amacıyla’Makine Halıcılığında
İnovatif Tasarım Yöntemleri: Örnek Bir Uygulama’ adlı tez çalışması
örnek teşkiletmektedir. Çalışma, halı ürünün tarihi gelişim sürecinden
itibaren makine alanında nostaljik yöntemlerden modern yöntemlere kadar
olan süreci yeni ve geliştirilebilir bakış açısı ile sürdürülebilir yöntemlerin
üretilmesine ve uygulanmasına yönelik yapılmıştır. Yenilikçi teknolojik
yaklaşımlar ile sanat-teknoloji bütünleşmesine yönelik estetik görselliğin
teknolojik, ekolojik yaklaşım ile mümkün olabileceğini, küresel
tasarımların ülkemizde arttırılması planlanmıştır. Aynı zamanda Gaziantep
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından
GSF.YLT.21.02 kodlu ‘Makine Halıcılığında Geliştirilebilir Sürdürülebilir
Tasarım Yöntemlerinde SürrealizmEtkisi’ adlı proje ve tez çalışması
desteklenmiştir(Ketmen, 2022:3).
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Geçmişten günümüze kadar tasarım olgusu teknoloji ile eş zamanlı
gelişim sağlamış, tasarımcının düşünsel ve yaratıcılık sürecini değiştirerek,
yeni kuram ve yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Halı tasarımları
teknoloji çerçevesinde çeşitliliğini oluştururken kendi tasarım
problemlerini oluşturmaktadır.
Tasarım elemanları ve ilkeleri gibi temel yapılar çerçevesinde hareket
edilirken aynı zamanda oluşturulan tasarımın tarzlarını da üzerinde
barındırması gerekmektedir. Dolayısıyla halı tasarımı, çeşitli aşamaları ve
kendine özel yöntemleri olan bir çalışmadır. Bu doğrultuda ilkel
dokumacılık döneminde uygulanan içgüdüsel, özgün, geleneksel tasarım
yöntemleri, endüstriyelleşme ile yeni malzemeler ve tezgâhların üretimde
aktifleşmesi sonucu tasarım yöntemlerinde yeni arayışlar ve teknolojik
gelişim ile eş zamanlı ilerleyen yenilikçi yaklaşımları beraberinde
getirmiştir(Yörükoğlu, 2019).
Geçmişte her dönemin kendi içerisinde yeniliğe ve değişime uğradığı
gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda sanat, tasarım ve moda alanında sosyal
olayların ve durumların getirdiği değişimler karşısında yenilikçi
yaklaşımlar mevcuttur(Ayanoğlu ve diğerleri, 2017:257).
Teknolojik gelişmeler ve bilimsel araştırmalar sonucunda tekstil
sektörünün ilerlemesiyle ivme kazanan makine halıcılığına yönelik
yenilikçi yaklaşımlar mevcuttur. Tekstil alanında üretilen akıllı
maddelerin, kimyasal ürünlerin, elektrik uygulamaları içerisinde
barındıran yeniliklerin halı alanına uygulanmasıyla sürdürülebilir ve
teknolojik halılar tasarlanmıştır. Özkendirci, ‘Geleceğin Tekstil
Zeminlerini Tasarlamak’ adlı makalesinde bu duruma şöyle açıklamıştır;
“Tekstil sektöründe kullanılmakta olan veya kullanımı konusunda
araştırmalar yapılan malzemeler, genel olarak aşağıdaki başlıklar altında
değerlendirilebilir:
1-“Akıllı malzemeler (smartmaterials), akıllı maddeler ve ürünler,
fiziksel ve/veya kimyasal uyaranlara, ışık ve ısı değişimlerine, elektrik
uygulamalarına karşı hassasiyet göstererek şekillerini, renklerini
değiştirebilme özelliği taşırlar.
2- İşlevsel malzemeler (functionalmaterials) terimi, optik, elektriksel
veya manyetik özellikleri sayesinde birden fazla işleve hizmet edebilen
malzemeleri ifade etmektedir.
3- Geri dönüştürülebilen malzemeler (recyclablematerials); kullanım
ömürleri tamamlandıktan sonra temizlenip parçalanarak tekrar
hammadde haline dönüştürülebilen ve yeniden üretilebilen, bu işlemler
esnasında ve sonrasında zararlı kimyasallar açığa çıkarmayan
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malzemelerdir. Plastik, kağıt, cam, tekstil gibi malzemeler geri
dönüştürülerek yeniden ham madde haline getirilebilmektedir.
4- Melez malzemeler (hybridmaterials) biyolojik maddelerin ve
sentetik maddelerin birbirine moleküler seviyede kaynaştırılmasıyla
oluşan bileşik yapılardır.
5- Nano malzemeler (nanomaterials); 100 nanometreden küçük
moleküler düzeyde yapılar yüzeyler veya ara yüzlerin tasarlanması,
araştırılması ve uygulaması anlamına gelen nanoteknoloji ürünü
malzemelerdir. Nano boyuttaki malzemeler, büyük ölçekli durumlarından
daha hafif ve kuvvetli olmakla birlikte, ısı, ışık, elektrik akımı, manyetik
alan gibi etkenler karşısındaki tepkileri de doğal boyutlarında verdikleri
tepkilerden farklıdır.
6Biyolojik
olarak
ayrıştırılabilen
malzemeler
(biodegredablematerials)
bitkisel
nişastalar
gibi
doğadaki
mikroorganizmalar tarafından parçalanarak tamamen yok olabilen
malzemelerdir
7- Değişmeyen malzemeler(nonvariablematerials) fiziksel, kimyasal,
elektriksel, manyetik etkilerden veya ani ısı ve ışık değişimlerinden
etkilenmeyen malzemelerdir”(Akt. Özkendirci, 2016:33).
Dolayısıyla geliştirilen hammaddeler doğrultusunda, makine
halıcılığında kullanılan tekstil ürünlerinin geliştirilmesi halıcılık alanında
akıllı tekstil ürünlerini de beraberinde getirmiştir.
2. Makine Halıcılığının İnovatif Gelişim Süreci
Halı, yüzey zeminleri arasında geleneksel, tarihi önem taşıyan kültürel
dekorasyon ürünlerinden biridir. Dünya üzerinde birçok coğrafyada etkili
olmuş, farklı medeniyetlerin tarz şekil sembollerinden etkilenerek
günümüze kadar geliştirilmiştir. Arkeolojik araştırmalara gore tarihi
dönemlerde yaşayan insanların ağaçkabuğundan ürettikleri lifler
vasıtasıyla ve örme yöntemi ile ilk dokuma halısını oluşturduğu
bilinmektedir. Milattan önce 6000 yılında hayvansal yün ve kılların iplik
haline getirilmesiyle ilk dokumaların oluşturulduğu bilinmektedir.(Aytaç,
1999:11).
Marco Polo Gezi notlarında Milattan sonra 1000 yılında halı
dokumacılığının OrtaAnadolu’da başladığını beyan etmiştir. Dokuma
sanatı ile parallel zaman aralığında işleyen halı dokumacılığı Rönesans
dönemiyle birlikte İtalya’da oluşmaya başlamıştır. Politik, ekonomik
nedenlerden dolayı İtalyan dokumacıların Fransa’ya göçetmesiyle Paris ve
Lyon Avrupa’nın önemli dokuma merkezi haline geldiği bilinmektedir.
1740 yılında İngiltere’nin Prembroke kasabasında kurulan Wilton halı
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fabrikası, Flaman Dokumacıların bölgeye göç etmesiyle dokumacılık
alanında yenileşme başlamıştır. Thomas Wihtty, 1755 yılında Türk
dokumalara benzer tekniği oluşturma amacıyla Axminster tekniğini
uygulamıştır (Ritter, 2007).
Rene Jacquard tarafından 1804 yılında geliştirilen jakarlı dokuma
tekniği, çok renkli desen imkanı sağlamış, halı üretimi ve tasarımı
açısından gelişmelerin öncüsü olmuştur.
İngiltere’de gerçekleştirilen sanayi devrimiyle buharlı makine
üretimleri ve kullanımları başlamıştır. Amerika bölgesinde 1839 yılında
Erastus Bigelow tarafından buhar gücüyle çalışan dokuma tezgahları
geliştirmiştir. Whytock tarafından 1932 yılında baskı iplik methodunun
geliştirilmesiyle düz kumaşa baskı imkanı sağlanmış, tuft halı temeli
atılmıştır. Kidderminster, 1851 yılında İngiltere’de patenti alınan 2000
hareketli jakar mekanizmasına sahip, buhar gücüyle çalışan halı dokuma
tezgâhı olarak tanıtılmıştır. Makine halıcılığında devrimlerin
gerçekleştirildiği teknoloji ve hammaddenin üretimde etkinleştiği başka
bir dönemde 2.Dünya Savaşı ile olmuştur. Savaş döneminde hammadde
yetersizliğifarklı kaynak arayışlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Savaş sonrasında gerçekleştirilen suni liflerin artışı, sentetik boyar
maddelerin kullanımıyla halı fiyatlarında ucuzlama, kalitelerinin
düşmesine sebep oldu. Baskı yönteminin geliştirilmesi ile desensiz düz
beyaz tuft zemin üzerine baskı yöntemi popülerlik kazanmıştır (Brabazon,
Redhead, 2013:144).
Ülkemizde halı üretimlerinin gelişimi 1950 yılında İzmir’de kurulan ilk
halı fabrikasıyla başlamıştır. 1980’li yıllarda tekstil üretimine yönelik iplik
ve dokuma alanındaki çalışmalar ile hız kazanmıştır. 2009 yılında İstanbul
Tekstil İhracatçı Birlikleri bünyesinde kurulan İstanbul Halı İhracatçıları
Birliği ile halı alanında üretimlerin iyileşmesini ve gelişmesini
desteklemiştir. Aynı zamanda Türk Halı Kültürünün tanınmasına katkıs
ağlamıştır (Özkendirci, 2016:26).
3. İnovatif Küresel Tasarımlar
Tekstil ürünleri ve hammaddeleri yakın gelecekte işlevselliği ile
ilerleme sağlamıştır. Avangart teknolojiler ile halı ve zemin kaplama
alanlarına da akıllı çözümler getirmiştir.
Geleneksel halı ürünleri örtünme, kaplama, iç mekan güzelleştirmenin
yanı sıra günümüzde insan üzerindeki problemlere akıllı halılar ile
yenilenmiştir. İnsan aktivitesini izleyen, bilgisayarlara sinyal gönderen,
kapalı alanların hava akımını dengeleyerek insan üzerinde oluşan
hastalıklara çözümler getiren insan hayatını kolaylaştıran akıllı halılar
tasarlanmıştır. Panasonic firmasının hoparlörden yola çıkarak geliştirdiği
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sesli halı yöntemi bu alana yönelik oluşturulan yenilikçi yaklaşımlardan
biridir(Özkendirci, 2016:33).
Halılar, lekeye ve kire yatkınlığıyla bilinen ürünlerdir. Günümüzde
birçok kullanıcı halı üzerinde oluşan lekelerden hoşnut değildir.
Güney Afrika kökenli BegotexCarpet adlı bir halı şirketi, sadece
lekeleri azaltmakla kalmayıp aynı zamanda anti-mikrobiyal ve antialerjenik olan bir halı geliştirdi (1. Görsel). Polipropilen ile işlem görmüş
halı yapımında özel lifler kullanıldı. Pigmentlerin henüz erimiş
aşamadayken naylon polimerlere enjekte edilmesiyle yapılmaktadır.
Dolayısıyla halıların renk haslığından korunmasına, aşırı ışıktan solmasına
ve lekelenmeye direnmesine yardımcı olduğu bilinmektedir (Özkendirci,
2016:33).
1.Görsel: Bargotex tarafından tasarlanmış leke tutmaz halıflex.

Kaynak:www.belgotex.co.za
İnsanoğlu yaşamının çoğunu kapalı mekânlarda geçirdiği
bilinmektedir. Dolayısıyla kapalı mekânlar da soluduğumuz havanın
mikroplardan arınmış olması gerekir. Bu zararlı toz partiküllerini
yakalayıp tutabilen ve ince partikül konsantrasyonunu sert zeminlere göre
sekiz kata kadar azaltabilen akıllı bir halının, normal halılardan daha
faydalı olmasıyla tasarlanan teknoloji astım tedavisinde kullanılmıştır. Bu
halıların benzersiz yapısı ve tasarımı, süpürme sırasında tozun serbest
kalmasını sağladığı bilinmektedir(www.belgotex.co.za).
İnsan üzerindeki hareket, sıcaklık, basınç ve titreşimi algılayabilen
halıların yapımında Almanya Münih merkezli bir araştırma ekibi, binaları
izlemek ve acil durumlarda yol tarifi vermek için kullanılabilecek
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bilgisayar çiplerinin bulunduğu bir halı geliştirmiştir (Özkendirci,
2016:30).
Led ışık ile donatılan halılar, bir binada yön vermek için
kullanılıyor. Ayrıca, bu kumaşların duvarların etrafına sarılabildiği veya
yeni inşa edilmiş bir yüzeyin zeminlerine yayılabildiği inşaat endüstrisinde
kullanılabilmektedir.
Beton yapıdaki hataları erken tespit edebilir ve hasarları erken aşamada
önleyebildiği söylenmektedir. Benzer bir sensör teknolojisini uyarlayan
Birleşik Krallık araştırmacıları, hareketlilik sorunlarını tespit etmeye
yönelik akıllı halı üzerinde çalışmalar yapmışlardır (Özkendirci, 2016:33).
Halı, üzerine tek bir adım attığında bükülen ve kişinin yürüme düzenini
haritalandırmaya yardımcı olan, altta yatan bir optik fiber katmanına sahip
olmasıyla bilinmektedir.
Halının kenarlarına takılan küçük elektronikler sensör görevi görür ve
bir bilgisayara sinyaller gönderir. Sinyaller farklı insanların yürüme
modelindeki kademeli değişiklikleri analiz etmek için kullanılabilecek
farklı ayak izlerinin görüntülerini göstermektedir. Halılar, yürüme
şekillerinden düşme veya ani bir olayı tahmin edecek şekilde donatılmıştır.
Halının alt tabakası baştan aşağı dizilmiş optik lifler içerir.
Birisi halıya bastığında, bu optik lifler bozulur ve halının kenarındaki
sensörler bir bilgisayara sinyal gönderir. Bilgisayar sırayla halıya
uygulanan basınç türlerini analiz edebilir (Gulrajani, 2013:7).
Günümüzde akıllı halı teknolojisi sağlık sektöründe de aktif olarak
kullanılmaktadır. Elektronik sensör ile üretilen bu halılar aynı zamanda
Alzehimer hastalığında, yaşlı bakım evlerinde kullanıma açık ve işe yarar
bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Alzheimer hastalarının yaşadığı
yerlerde ve evlerde, ani düşmelerin ne zaman meydana geldiğini tahmin
etmek ve tespit etmek için kullanılabilir. Akıllı teknoloji, yaşlılar için
evlerde ve bakım merkezlerinde kullanılabilen bir yaşlı bakımı ürünü
olarak geliştirilmektedir (Özkendirci, 2016:33).
Bu tür halılar, bakım merkezlerindeki hemşireler tarafından hareketleri
izlemek ve düşme veya sağlık değişiklikleri durumunda uyarı almak için
yakın gelecekte uygulanabileceği düşünülmektedir. Halıda sensör
teknolojisi aynı zamanda güvenlik amaçlı evlerde de kullanılabilir(2.
Görsel). Yabancı ayak izini algılayan sensör halıdaki desenler aracılığıyla
kullanılabilir, ev sahibine sinyal gönderebilir(www.future-shape.com ).
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2. Görsel: SensFloor sistemi şeması&uygulaması.

Kaynak:www.future-shape.com
Future Shape firmasının 2015 yılında geliştirdiği hareket ısı ve yalıtım
sistemlerini algılayan yönlendiren SensFloor sistemi ortam seslerini
azaltma ve insan hareketlerini tespit etme özelliği ile internet kaynaklı
oluşturulmuş ve kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kullanılabilmektedir. Halı
üzerinde aktifleştirilen başka bir teknoloji, kapalı alanların havasını
temizlemeye yönelik tasarlanmıştır. Halıların sırtı ve elyafı, üzerinde
yürümekten kaynaklanan basınca düzenli aralıklarla tepki veren organik
bir tuz çözeltisi ile dağıtılır. Halı üzerinde yürürken açığa çıkan organik
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bileşikler, halının kumaşındaki kokuyu çekmeden kokuyu nötrleme
işlemiyle kapalı alanda sigara dumanını etkisiz hale getirilmektedir.Koku
tutmaz özelliği ile tasarlanan akıllı halılar nötrleme işlemi üzerinde
çalıştığı için kokular parçalanır ve yok edilir, oda temiz ve taze kokar
(www.future-shape.com).
4. Sürdürülebilir Tasarım
İnsanoğlu, yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken üretim-tüketim
dengesini zamanla kaybetmiştir. İkinci Dünya savaşıyla birlikte
hammadde yetersizliğinin ardından oluşturulan sentetik maddeler doğainsan dengesini etkilemiştir.
Yapay ürünlere olan ilginin artması zamanla insan sağlığına zarar
vermiş, ekolojik dengeyi bozmuştur. 2010 yılında aktif olarak moda
alanında ortaya çıkan sürdürülebilir moda akımı insanlığı her alanda
harekete geçirmiştir. Üretim ve tüketim dengesini sağlamaya yönelik ünlü
markalar kampanyalar başlatmış, çalışmalar yapmışlardır (Özkendirci,
2016:33).
Sanayi Devrimi, İkinci Dünya Savaşı, teknolojik gelişmeler sonucunda
sosyolojik toplumun ihtiyaçlarından kaynaklanan hammadde yetersizliği
doğrultusunda ortaya çıkan sentetik lifler moda ve tasarım alanında büyük
bir etki yaratmış ve hızlı moda kavramını başlatmıştır. Tüketim ihtiyacına
yönelik gelişen hızlı moda sentetik lifler ile seri ve düşük maliyetli üretimi
beraberinde getirmiştir. Ancak küreselleşme ile üretim-tüketim dengesi
bozulmuştur. Sürdürebilirlik akımı hızlı tüketim sonucu, küreselleşmenin
getirdiği olumsuz sonuçlardan biridir. İnsan ve çevre sağlığını gözeten,
ekolojikdengenin iyileştirilmesi ve gelecek çalışmalara aktarılmasını
sağlayan akımdır (Şevkay ve diğerleri, 2020:152).
Halı, geleneksel dönemde üretilen el halıcılığında organik
malzemelerin yerini makine halıcılığıyla beraber sentetik liflere
bırakmıştır. Dolayısıyla sentetik malzemelerin getirdiği şartlar
insanoğlunda değişimlere sebep olmuş, ürün ve çeşitliliğin artmasıyla bu
alanda da tüketim dengesi sarsılmıştır.
Ekolojik denge doğrultusunda sentetik maddelerin geri dönüştürülemez
olması ve iç mekan ürünlerinde solunum yolu hastalıklarını tetiklemesiyle
ekolojik ve inovatif tasarımlar üretilmeye başlanmıştır. Halı sektöründe
kullanılan atıklar yakılarak maliyeti yüksek depolama sahalarına
dökülmektedir.
Çevre sağlığını etkileyen bu durum için 1997 yılında Japonya’ da
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konferansı’nda Kyoto
protokolü, 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda geri dönüşüm,
verimli kaynak kullanımı desteklenmiştir.
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Sürdürülebilirlik akımı her alanda olduğu gibi bu alanda da
tasarımcıları harekete geçirmiştir. Viskon lifine alternatif olarak deniz
yosunlarından üretilen iplikler halı tasarımında kullanılmıştır.
3. Görsel: BicicletaRug/ Bisiklet lastiklerinden tasarlanmış shaggy
halı.

Kaynak: nanimarquina.com/collection/bicicleta
Tasarımcı Sophie Archeur, tarafından gemi halatları kullanılarak
paspaslar örülmüştür. Bicicleta Rug firması tarafından bisiklet
lastiklerinden gibi halı tasarlanmıştır (3. Görsel).
Denim kullanımına yönelik Re Rugs firması tarafından eski
denimlerden kilim üretimi yapılmıştır.
Kromik maddeler farklı bir durumda renk değişimi sağlayan boyar
maddelerdir. Herhangi bir uyarı durumunda (radyasyon, renk, elektrik
akımı vb.) renk değiştirme özelliğine sahip bu maddeden tasarlanan banyo
paspasları Spinning hat firması tarafından satışa çıkartılmıştır. Ayak
yüzeyindeki ıslaklık ile uyarı vermektedir. Dolayısıyla ışık yansıması ve
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karanlıkta kullanılabilirliği ile enerji etkin rol
düşünülmektedir. (nanimarquina.com/collection/bicicleta).

oynayacağı

5. Dijital Tasarım
Teknolojinin gelişmesiyle halı üretiminin makine yöntemiyle
üretilmesi tasarımda görsellik anlayışını da beraberinde getirmiştir.
Dolayısıyla bu alanda tasarımlar el çizimlerinden dijital ortamlarda
tasarlanmaya başlamıştır. Sosyal medya ürün sunumları, halı yüzeyinde
doku varmış gibi görseller farklı gerçekçi tasarımlarıda beraberinde
getirmiştir. İnternet kaynaklı araştırmaların yapılması istenilen görselin
bilgisayara aktarılarak düzenlenmesiyle oluşturulan tasarımlar Görsel
içerikli birbirinden farklı efekt özelliğiyle renk paleti oluşturmaya
yardımcı programlarda düzenlenmiş, piksel tabanlı dokuma programlarına
aktarılıp
fiziksel
görünüm
ayarlarıyla
tezgah
sistemlerine
gönderilmektedir(Yörükoğlu, 2019).
Günümüzde bu alanda kullanılan Paint Shop Pro (PSP), Photoshop,
Booria NedgrapicTexcelle gibi programlar bulunmaktadır. PSP programı
günümüzde el dokuma halıları üzerinde hala kullanılmaktadır. Booria
programı ise İran kökenli firmalar ve ülkede yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak Genel olarak en sık tercih edilen Nedgrapic
Texcelle ve AdobePhotoshop programlarıdır.
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4. Görsel: AdobePhotoshop2013 Program Logosu.

Kaynak:AdobeSystem.com
5.1. Photoshop
Program önceden oluşturulmuş görselleri vektörel olarak değiştirip
yapılandırılma yapılmaktadır. Görseller üzerinde düzenlemeler yapmanıza
yardımcı olmaktadır. Adobe Systems’in geliştirdiği piksel tabanlı grafik ve
fotoğraf işleme yazılımıdır. Adobe Photoshop, vektörel grafiklerle de
çalışabilme imkanıyla piksel tabanlı imajlar üzerindeki başarılı olduğunu
söylemek mümkündür. Renklerle ve efektlerle çalışma, fotomontaj,
onarma-yapılandırma, kolaj, HDR ve panoromik resimler oluşturma ve
benzeri işlemler yapılabilmektedir. Halı tasarımında yüzey efektleri
oluşturma aşamasında en sık kullanılan programdır. Renk indirgeme
seçeneği ile yaptığınız işlem doğrultusunda paletinizdeki renkleri görseller
üzerinde uygulayarak yeni tasarımlar oluşturabilirsiniz.
Ayrıca renk paleti oluşturma aşamasında oldukça etkili pantone birçok
renk seçeneği vardır. Görsellerinizi istediğiniz çözünürlükte uygulayarak
doku taşıma ve doku klonlama ile yüzey planlama da yeni dokular
üretebilmek mümkündür. RGB ve CMYK sistemleri ile uyumlu olduğu
sisteme göre görsellerin üzerindeki renk oranını değiştirebilir veya halı
yüzeyine uygulamak istediğiniz görseli renk indirgeme ile basitleştirip
oranlayabilmek mümkündür.
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5. Görsel: NedGraphicTexcelle 2006 Program Logosu.

Kaynak:NedGraphics.com
5.2. Texcelle
Halı üretim merkezleri gelişen teknoloji doğrultusunda yeni ve güncel
yazılımlara ihtiyaç duyması sonucunda geliştirilen programdır.
Günümüzde halıcılık faaliyeti yürüten firmalar için vazgeçilmez
programlardan biridir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli
geliştirilen program yapılan işi en hızlı şekilde sonuç verilmesini sağladığı
için tercih edilmektedir (Oda, 2014:72).
Texcelle programı piksel tabanlı halı ve kumaş tasarımında etkin
kullanılan bir programdır. Halı tasarımında photoshop gibi renk indirgeme
ve palet oluşturma gibi özellikleri mevcuttur. Tasarım sürecinde her bir
piksel bir halı düğümüne denk gelecek şekilde ayarlanır. Bordür oluşturma
piksel değerlerlerini ayarlama, palet giydirme işlemi yapılır. Aynı zamanda
palet arşivi ve katalog arşiv görevi de bulunmaktadır.
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6. Sonuç
Halı, geçmiş dönemlerden günümüze kadar birçok alanda kullanılmış,
değişime uğramıştır. Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi geçmiş
kültürel varlıklarımız üzerinde de etkili olmuştur. Bu kapsamda ortaya
çıkan yeni malzemeler, farklı yöntemler tasarım alanında insanoğluna
yardımcı konumunda olmasıyla bilinmektedir. Sürdürülebilir teknoloji ile
ekolojik doğaya katkı sağlayan tasarımlar hayatımızda faydalı
dönüşümlere sebep olduğu kadar İnovatif tasarımlarda yeni atık
malzemelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu nedenle tasarımcılar ve
üreticiler daha güvenilir dönüştürülebilir kaynaklara yönelmişlerdir.
Dijital tasarım kapsamında kullanılan programlar tasarımlara daha geniş
bir vizyon getirmiştir. Makineleşme üzerinde kağıt atıkların ve iplik
israflarının önüne geçilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Tasarımın daha
detaylı görünümlerini ortaya çıkartmış, hata yapma oranını düşürmüştür.
Araştırma ve gelişme departmanlarını güçlendirmiş, zaman tasarrufunu
sağlamıştır. Ancak dijitalleşme ile halı tasarımlarının doğal görünümleri
yapay bir form içerisine girmiştir. Bu durumu minimum noktaya getirmek
için soyut tasarımlar ve sanat akımlarının getirdiği tasarım ilkeleri
doğrultusunda ilerleme kaydedilmiştir.
Araştırma ve kaynak taramalarından elde edilen sonuca göre makine
halıcılığına yönelik halı tasarım alanlarında bilimsel araştırmaların yeterli
olmaması ve bu durumun geleneksel el dokuma halıcılığı ile sınırlı kaldığı
gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda birçok alan ile bağlantısı olan halı
tasarımının sanat, tekstil, tasarım ve teknoloji yeterlilikleriyle ivme
kazandırılarak modern, özgün, estetik yöntemler ile yeniden
yapılandırılması gerekmektedir. Çalışmanın kültür tarihimizin yapı
taşlarından biri olan halı tasarımına inovatif bakış açısı ile sürdürülebilir,
geliştirilebilir tasarım yöntemleri kazandırılarak çağımızın teknik ve
malzemelerini teknoloji ile bütünleştirerek daha verimli, özgün ürünler
ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda makine halıcılığında
müşteri talebi adı altında tasarımcıyı kısıtlayan ve halı sektöründe
bağımlılık yaratan kalıplaşmış uygulamaların kalkacağı öngörülmektedir.
Tasarımcıya ev dekorasyonu ve sanatsal yapılar, akımlar ile uyumlu, soyut
ve geometriksel doğadan ilham alınarak, yaratıcılık ve özgünlük
kapsamından görsel bir bakış açısı kazandırarak tekniksel eksikliklerin
giderilebileceği düzeyde renk, dokuma, iplik faktörleriyle özgün ve kaliteli
ürünler çıkartılacağı düşünülmektedir.
Yenilikçi teknolojik yaklaşımlar ile sanat-teknoloji bütünleşmesine
yönelik estetik görselliğin teknolojik, ekolojik yaklaşım ile mümkün
olabileceğini, küresel tasarımların ülkemizde arttırılması planlanmıştır.
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1.

Giriş

Liderlik, yönetim sürecinin temel unsurudur. Liderlik, üzerinde en çok
çalışılan ancak az anlaşılan konulardan biridir ve yüzyıllardır insanların
ilgisini çeken bir konu olmuştur. Liderlik, bireyleri liderin vizyonuna enerji
verme ve gönüllü olarak bağlama sürecidir. Lider vizyon ve hedefler
yaratır. Çalışanları veya grup üyelerini bunları paylaşmaya ve hedeflere
ulaşmak için çalışmaya teşvik eder. Liderler, değişimi gerçekleştirmek ve
üyeleri değişim vizyonlarını desteklemeye motive etmekle ilgilenmektedir
(Demir, 2021).
Liderlik, bir organizasyonun amaçları doğrultusunda çalışırken, farklı
yetki seviyelerinde, başkalarının eylemlerini yönlendirme sorumluluk ve
ayrıcalık halidir. Bu bakımdan liderlik herhangi bir model veya sistemden
oluşmaz. Hiçbir örnek veya sistem, liderin başkalarının eylemlerini
etkilerken karşılaşacağı koşullar ve durumlar hakkında tahminde
bulunamaz ve varsayımlarda bulunamaz. Liderlik ilkelerinin
değerlendirilmesi, belirli alanlarda başarı için önemli olduğu düşünülen
diğer becerilerin inşa edilmesi için etkili bir temeldir. Liderlik, dünyevi bir
özelliktir, romantik değil, can sıkıcıdır. Kendi içinde liyakat vardır.
Liderlik kendi içinde ne iyi ne de arzu edilir. Liderlik bir araçtır. Bu
nedenle asıl soru liderliğin ne amaçla olduğudur (Öztekin, 1996).
Liderlik, bir kişinin bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını
etkilediği ve organizasyonu daha uyumlu ve tutarlı hale getirecek şekilde
yönlendirdiği bir süreç olup, bir bireyin ortak bir hedefe ulaşmak için bir
grup bireyi etkilediği bir süreçtir. Liderler bu süreci liderlik bilgi ve
becerilerini uygulayarak yürütürler (Sharma, 2013, ss. 309-318)
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Yapılan bu araştırmada, Türkiye’de akademik alanda 2000-2021 yılları
Arasında liderlik üzerine yapılmış olan araştırmaların incelenmesi ve bu
tezlerin yıl, tür, konu, üniversite ve dillerine göre analiz edilmesi
amaçlanmıştır.
2.

Kavramsal Çerçeve

Liderlik, etkileme sürecidir. Liderlerin takipçilerinin davranışları
üzerindeki etkisi etkileme süreci olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar bir
lider olarak birine saygı duyup duymamaya karar verirken, nitelikler
hakkında düşünmezler, gerçekte kim olduklarını bilmek için ne
yaptıklarını gözlemlerler. Bu gözlemi, insanların onurlu ve güvenilir bir
lider mi yoksa iyi görünmek ve terfi almak için otoriteyi kötüye kullanan
kendi kendine hizmet eden bir kişi mi olduğunu söylemek için kullanırlar.
Kendi kendine hizmet eden liderler o kadar etkili değillerdir. Çünkü
çalışanları pahasına üstlerine iyi bir imaj sunmazlar.(Sharma, 2013, ss.
309-318)
2.1.

Liderliğin Tanımı

Liderlerin özellikleri, liderlerin davranışları ve çevre ve koşullar
liderlik teorilerinde sıkça tartışılan ve tartışılan konular arasındadır. Bu
bağlamda liderlikle ilgili teori ve yaklaşımlar farklı şekillerde
sınıflandırılmaktadır.
Tablo 1. Farklı Dönemlerde Liderlik Uygulamaları
20. Yüzyıl Uygulamaları
Çıktı odaklı
Sabırlı ve güvenli
Bilgiyi elde etmeye çalışır

21. Yüzyıl Uygulamaları
Çıktı ve süreç odaklı
Güvenli fakat kibirsiz
Bilgiyi elde etmeye ve sonuç almak
için kullanmaya çalışır
yaratıcılıklarını İnsanların yaratıcılıklarını serbest
bırakır ve besler
hiyerarşiye göre İş akışları ilişkilerden etkilenir

İnsanların
yönlendirir
İş akışları
belirlenir
Bütünlüğün
önemi
açıkça
belirtilir
Saygı talep edilir
Farklılıklar hoş görülür
Çevresel değişime tepki verir

Bütünlüğün önemi eylemler ile
gösterilir
Saygı kazanmak istenilir
Farklılıklar aranır
Çevresel değişimi önceden sezmek
için hareket eder
Büyük lider olarak çalışır
Lider ve büyük bir grup üyesi olarak
çalışır
Çalışanlar bir kaynak olarak Örgütsel çalışanlar kritik bir kaynak
görülür
olarak görülür
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Temelde yerel bir kafa yapısı ile
çalışır
Çalışanların gelişimine yatırım
yapılır

Temelde küresel bir kafa yapısı ile
çalışır
Çalışanların sürekli gelişimine
önemli miktarda yatırım yapılır

Liderlik, bir grubun faaliyetlerini belirli bir hedefe yönlendirirken bir
kişinin bireysel davranışıdır. Liderlik, beklenti ve etkileşim içinde bir
yapının başlatılması ve sürdürülmesidir (Öztekin, 1996, ss. 183-194).
Liderlik, yönetimden farklı eylemler gerektiren bir iştir. Liderlik
değişimle başa çıkmakla ilgilidir. Hem yöneticiler hem de liderler ne
yapacaklarına karar verir, görevlerini yerine getirmek için gerekli insan
ilişkilerini kurar ve bu kişilerin işlerini yapmalarını sağlar (Pekdoğan,
2019, ss. 624-652)
Lider, insanları cesaretlendiren, deneyimlerini belirli hedefler, zaman
ve koşullar altında ileten ve organizasyon üyelerini yönetimle tatmin eden
kişi olarak kabul edilir; Liderlik, örgütsel hedeflere ulaşılmasında grup
faaliyetlerini etkileme süreci olarak kabul edilir. Diğer bir deyişle liderlik,
hedeflere ulaşmak için belirli bir amaç için örgütlenmiş üyelerin işe
alınması çabası olarak tanımlanmaktadır.(Gün & Aslan, 2018, ss. 217-226)
2.2 Liderliğin Türleri
Lider geleceğe umutla ve iyimserlikle bakmalı, gerektiğinde risk
almalı, astlarına güvenmeli, çevreyi iyi analiz etmeli, hedef ve
standartlarını belirlemeli, sıkı kontrolden kaçınarak astlarıyla özgürce
hareket edebileceği bir ortam yaratmalı ve çoğu önemli olan yönetimden
ziyade liderlik becerilerine sahip olmaktır. Bu şekilde liderin kendisini
gruba kabul etmesi ve düşüncelerini karşıdaki kişiye benimsemesi daha
kolay olur. Sonuçta liderin en temel özelliği güçlü sezgisine sahip, dürüst,
saygın, başkalarına değer veren, düşüncelerine ve vizyoner kişiliğine sahip
olmasıdır.(Gün & Aslan, 2018, ss. 217-226)
Liderliğin önemli olduğu varsayımının yaygınlığı, “liderliğin
romantizmi” olarak adlandırılan şeylere dayanmış görünme ihtimalinin
çok daha yüksek olduğu düşüncesini beraberinde getirmiştir. Bazı
karmaşık organizasyonel problemler için basit bir açıklama sunar. Bununla
birlikte, şimdiye kadar, liderlerin çalışmalarında romantizmden daha
fazlası olduğu kesin olarak ortaya koyulmuştur. Uluslararası özgün
araştırma örnekleri, liderliğin okul organizasyonu, kültür ve öğretmenlerin
çalışmaları üzerindeki etkisini gösteren tutarlı kanıtlar sunmaktadır (Day ve
Sammons, 2018).
Çalışmalar, özellikleri ve davranışsal liderlik yaklaşımlarını kullanarak,
etkili liderliğin örgüt kültürü, görevlerin doğası, yönetsel değerler ve
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deneyimler gibi birçok değişkene bağlı olabileceğini göstermiştir. Ancak
hiçbir özellik tüm etkili liderlerde ortak değildir ve hiçbir davranış her
durumda etkili değildir. Bu nedenle araştırmacılar belirli bir liderlik stilinin
etkinliğini belirleyen durumsal faktörleri incelemeye çalışmışlar ve
Durumsal Teori ortaya çıkmıştır. Durumsallık teorisinin temel varsayımı,
uygun liderin davranışının durumdan duruma değişeceğidir. Durumsallık
teorisinin amacı, uygun lider davranışını belirlemek için kilit durumsal
aktörleri tanımlamak ve birbirlerini nasıl etkilediklerini açıkça
açıklamaktır (Uğurluoğlu & Çelı̇ k, 2009, ss. 121-156) Liderlik türlerinden
en bilinenleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Eğitici Liderlik,
Dönüşümcü Liderlik, Paylaşımcı Liderlik, Etik Liderlik ve Diğer Modern
Liderlik Türleri şeklinde belirtilmektedir.
Etik liderler, davranışları takipçilerin ve paydaşların
güvenebileceği şekilde yapılandırır. Yabancılaşma ve marjinalleştirme
yerine, içermeyi ve karşılıklılığı güçlendiren bir kolektif anlayış duygusu
sağlarlar. Liderler, astları için etik olarak kabul edilebilir davranışların ve
etik konuların ve soruların nasıl ortaya konulacağı konusunda rol model
olarak hizmet eder. Belirli davranışları ödüllendirerek ve diğerlerini
cezalandırarak neyin etik olduğuna dair durumsal ve kişisel ipuçları
sağlamak liderin rollerinden biridir. Özetle liderler, örgüt üyelerinin etik
veya etik olmayan bir şekilde davranma eğilimlerini ortaya çıkarır veya
engeller. Etik liderler, adil ve dengeli kararlar veren dürüst, merhametli ve
ilkeli bireylerdir. Etik liderler genellikle takipçileriyle etik konusunda
iletişim kurarak, etik standartlar oluşturarak ve bunu ödül ve cezaların
kullanımı yoluyla takip ederek davranışlarını modelleyerek takipçilerini
geliştirir (Kesı̇ mlı̇ , 2013, ss. 1-10)
3.

Yöntem

Araştırma içerik analiz ve betimsel tarama modellerine göre
biçimlendirilmiştir.2000-2021 yılları arasında yazılan liderlik konulu tüm
lisansüstü tezler incelenerek, tezler alan, yıl, üniversite, içerik ve
konularına göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra tezler tez türü, yıl,
üniversite ve konu gruplarına göre gruplandırılmıştır.
Tezlerin dağılımlarında Frekans Analizi, birden fazla betimsel değerin
dağılımlarında çapraz tablolama ve Ki-Kare Benzerlik Oranı (Likelihood
Ratio) analizleri kullanılmıştır. Ayrıca MS Excel ve SPSS 17.0 for
Windows programlarından yararlanılmıştır.
4.

Bulgular

Tablo 2’de 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yazılan tüm
tezlerin dillerine göre dağılımları verilmiştir.
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Tablo 2. 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yazılan tüm
tezlerin dillerine göre dağılımları
Tez sayısı (n)

Tüm
tezler
içerisindeki
yüzdesi (%)
Almanca
1
0.04
Fransızca
1
0.04
İngilizce
153
6.40
Kırgızca
1
0.04
Türkçe
2234
93.47
Total
2390
100.00
2000-2021 yılları arasında yazılan 2390 liderlik alanında yazılan tezin
%93.47’si Türkçe ve %6.40’ı (153 tez) İngilizce yazılmıştır. Bunların
dışında Almanca, Fransızca ve Kırgızca dillerinden de liderlik konusunda
birer tez yazılmıştır.
Tablo 3’te 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yazılan tüm
tezlerin türlerine göre dağılımları verilmiştir.
Tablo 3. 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yazılan tüm
tezlerin türlerine göre dağılımları
Tüm
tezler
içerisindeki
yüzdesi (%)
Yüksek Lisans
1992.00
83.35
Doktora
395.00
16.53
Tıpta Uzmanlık
2.00
0.08
Sanatta Yeterlilik 1.00
0.04
Toplam
2390
100.00
Türkiye’de liderlik alanında yazılmış 2390 tezin %16.53’ü (395 tez)
doktora, %83.35’i (1992 tez) yüksek lisans, %0.08’i (iki tez) tıpta
uzmanlık ve %0.04’ü (bir tez) sanatta yeterlilik tezidir.
Alanlar

Tez sayısı (n)

Tablo 4’te 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yazılan tüm
tezlerin alanlarına göre dağılımları verilmiştir.
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Tablo 4. 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yazılan tüm
tezlerin alanlarına göre dağılımları
Alanlar

Tez sayısı (n)

Eğitim ve Öğretim
İşletme
Spor
Sağlık Kurumları Yönetimi
Kamu Yönetimi
Hemşirelik
Psikoloji
Turizm
Halkla İlişkiler
Siyasal Bilimler
Sosyoloji
Uluslararası İlişkiler
Mimarlık
Ekonomi
Savunma
ve
Savunma
Teknolojileri
Sağlık Yönetimi
Endüstri
ve
Endüstri
Mühendisliği
Halk Sağlığı
Hastaneler
İletişim Bilimleri
Müzik
Tarih
Anatomi
Çevre Mühendisliği
Felsefe
Gastronomi
ve
Mutfak
Sanatları
Güzel Sanatlar
İletişim
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik
Mühendislik Bilimleri
Türk Dili ve Edebiyatı

919
882
184
91
87
60
40
30
15
14
11
10
8
6

Tüm tezler
yüzdesi (%)
38.45
36.90
7.70
3.81
3.64
2.51
1.67
1.26
0.63
0.59
0.46
0.42
0.33
0.25

5

0.21

4

0.17

3

0.13

3
2
2
2
2
1
1
1

0.13
0.08
0.08
0.08
0.08
0.04
0.04
0.04

1

0.04

1
1
1
1
1
1

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

içerisindeki

Liderlik üzerine 2000-2021 yılları arasında yazılan tezlerin alanlarına
göre dağılımları incelendiğinde, en fazla eğitim ve öğretim alanında
(%38.45) tezlerin yazıldığı ve bunu %36.90 oranla işletme alanının izlediği
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görülmektedir. İşletmeyi %7.70 alanla spor, %3.81 oranla sağlık kurumları
yönetimi, %3.64 oranla kamu yönetimi, %2.51 oranla hemşirelik, %1.67
oranla psikoloji ve %1.26 oranla turizm izlemektedir.
Azalarak devam eden oranlara bakıldığında, Türkiye’de 2000-2021
yılları arasındaki dönemde tez yazılan hemen her üniversiteden, farklı
bölüm ya da türde olsa da, liderlik ile ilgili tezlerin yazıldığı görülmektedir.
2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yapılan tezlerin yıllarına
göre türlerinin dağılımı Tablo 5’deki gibidir.
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Tablo 5. 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yapılan tezlerin
yıllarına göre türlerinin dağılımı
T ür
Doktora
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Yüzde (%)

Sanatta
Yeterlilik

1
0.3
4
1.0
4
1.0
5
1.3
2
0.5
4
1.0
4
1.0
5
1.3
10
2.5
15
3.8
9
2.3
15
3.8
19
4.8
21
5.3
19
4.8
32
8.1
22
5.6
42
10.6
42
10.6
54
13.7
32
8.1
34
8.6

T ıpta
Uzmanlık

1
50.0
1
50.0
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Yüksek
Lisans

12
0.6
21
1.1
29
1.5
32
1.6
27
1.4
39
2.0
47
2.4
44
2.2
55
2.8
64
3.2
89
4.5
56
2.8
56
2.8
74
3.7
136
6.8
161
8.1
148
7.4
133
6.7
165
8.3
305
15.3
165
8.3
134
6.7

T oplam

13
0.5
25
1.0
33
1.4
37
1.5
29
1.2
43
1.8
51
2.1
49
2.1
65
2.7
79
3.3
98
4.1
71
3.0
75
3.1
95
4.0
156
6.5
193
8.1
170
7.1
175
7.3
208
8.7
359
15.0
198
8.3
168
7.0

Yıllara göre 2000-2021 tarihleri arasında yapılan liderlik konulu
tezlerin dağılımı incelendiğinde, doktora tezlerinde liderlik konusu en fazla
2019 yılında yapılmıştır. Yüksek lisansta da yine liderlik konusu en fazla
2019 yılında işlenmiştir.
Tablo 6’de 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yapılan tezlerin
konularına göre türlerinin dağılımı verilmiştir.
Tablo 6. 2000-2021 yılları arasında liderlik ile ilgili yapılan tezlerin
konularına göre türlerinin dağılımı
Tür
Doktora
Sayı (n)
Yüzde (%)
Sayı (n)
Çevre M ühendisliği
Yüzde (%)
Sayı (n)
Eğitim ve Öğretim
Yüzde (%)
Sayı (n)
Ekonomi
Yüzde (%)
Sayı (n)
Endüstri ve Endüstri
Yüzde (%)
M ühendisliği
Sayı (n)
Felsefe
Yüzde (%)
Gastronomi ve M utfak Sayı (n)
Yüzde (%)
Sanatları
Sayı (n)
Güzel Sanatlar
Yüzde (%)
Sayı (n)
Halk Sağlığı
Yüzde (%)
Sayı (n)
Halkla İlişkiler
Yüzde (%)
Sayı (n)
Hastaneler
Yüzde (%)
Sayı (n)
Hemşirelik
Yüzde (%)
Sayı (n)
İletişim
Yüzde (%)
Sayı (n)
İletişim Bilimleri
Yüzde (%)
Sayı (n)
İnşaat M ühendisliği
Yüzde (%)
Sayı (n)
İşletme
Yüzde (%)
Sayı (n)
Kamu Yönetimi
Yüzde (%)
Sayı (n)
M imarlık
Yüzde (%)
Sayı (n)
M ühendislik
Yüzde (%)
Sayı (n)
M ühendislik Bilimleri
Yüzde (%)
Sayı (n)
M üzik
Yüzde (%)

Sanatta
Yeterlilik

Tıpta
Uzmanlık

Anatomi

115
29.1
2
0.5

Yüksek
Lisans
1
0.1
1
0.1
804
40.4
4
0.2
3
0.2
1
0.1

1
0.3

1
50.0
4
1.0

4
1.0

1
0.3
0
0.0
180
45.6
11
2.8

1
100
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1
0.1
2
0.1
11
0.6
2
56
2.8
1
0.1
1
0.1
1
0.1
702
35.2
76
3.8
8
0.4
1
0.1
1
0.1
1
0.1

Toplam
1
0.0
1
0.0
919
38.5
6
0.3
3
0.1
1
0.0
1
0.0
1
0.0
3
0.1
15
0.6
2
60
2.5
1
0.0
2
0.1
1
0.0
882
36.9
87
3.6
8
0.3
1
0.1
1
0.1
2

2000-2021 yılları arasında liderlik alanında yapılan tezlerin tür ve
konulara göre dağılımı incelendiğinde, yüksek lisans tezlerinin %40,4
oranla eğitim ve öğretim ilk sırada, bunu %35,2 oranla işletme takip
etmektedir.
Doktora tezlerinde işletme %45,6 ile ilk sırada eğitim ve öğretim ise
%29,1 oranla ikinci sıradadır.
Şekil 1’de Yıllara göre toplam tez sayılarının dağılımı verilmiştir.

Şekil 1. Yıllara göre yapılan tezlerin dağılımı
Şekil 1’de 2020 yılına kadar liderlik üzerine yapılan araştırmalarda
sürekli artış görülürken, 2020 yılında düşüş görülmüştür. Pandemi
nedeniyle anket uygulamada yaşanan zorlukların bu sonuç üzerinde etkili
olduğu ifade edilebilir.
Tez türlerine göre yıllara göre liderlik konulu tezlerin dağılımı Şekil
2’de verilmiştir.
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YIL
Şekil 2. Tez türlerine göre yıllara göre liderlik konulu tezlerin
dağılımı
Şekil 2’de görüleceği gibi, özellikle yüksek lisans tezlerinde liderlik
konusu son yıllarda artış göstermektedir. Doktora tezlerinde de, yüksek
lisans tezlerine benzer şekilde son yıllarda artış gözlemlenmiştir.
Başlıca liderlik konularına göre yapılan çalışmaların dağılımı Tablo
7’de verilmiştir.
Tablo 7. Başlıca liderlik konularına göre yapılan çalışmaların
dağılımı
Konular

Tez sayısı (n)

Liderlik tarzları
Dönüşümcü
liderlik
Etik liderlik
Otantik liderlik
Liderlik tipleri
Etkili liderlik
Ruhsal liderlik

286
165

Tüm tezler
içerisindeki Yüzdesi
(%)
11.97
6.90

152
59
25
12
14

6.36
2.47
1.05
0.50
0.59
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Konulara göre en fazla konu liderlik tarzları olup, bunu dönüşümcü
liderlik izlemektedir. Liderlik tipleri, liderlik tarzlarına göre daha az
işlenen konu olmuştur. Liderlik türleri arasında ise dönüşümcü liderlik en
fazla teze konu olan liderlik türüdür.
5.

Sonuç

Yapılan bu araştırmada, Türkiye’de akademik alanda 2000-2021 yılları
arasında liderlik üzerine yapılmış olan araştırmalar incelenmiş ve bu tezler
yıl, tür, konu, üniversite ve dillerine göre analiz edilmiştir. 2000-2021
yılları arasında yazılan 2390 liderlik konulu tezlerin analizlerinden elde
edilen sonuçları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;
-

%93.47’si Türkçe ve %6.40’ı (153 tez) İngilizce yazılmıştır.

Tezlerin %16.53’ü (395 tez) doktora , %83.35’i (1992 tez)
yüksek lisans, %0.08’i (iki tez) tıpta uzmanlık ve %0.04’ü (bir tez) sanatta
yeterlilik tezi olarak yazılmıştır.
Tezlerin alanlarına göre dağılımları incelendiğinde, en fazla eğitim
ve öğretim alanında (%38.45) tezlerin yazıldığı ve bunu %36.90 oranla
işletme alanının izlediği görülmektedir.
İşletmeyi %7.70 alanla spor,%3.81 oranla sağlık kurumları
yönetimi, %3.64 oranla kamu yönetimi, %2.51 oranla hemşirelik, %1.67
oranla psikoloji ve %1.26 oranla turizm izlemektedir.
Tezlerin %5.27’si Gazi Üniversitesinde, %5. 9’u Marmara
Üniversitesinde, %3.43’ü Beykent Üniversitesinde,%3.68’i Yeditepe
Üniversitesinde yazılmıştır.
Yüksek lisans tezlerinin %6.6’sı, doktora tezlerinin %5.3’ü,
İngilizce olarak yazılmıştır.
Yazılan yüksek lisans tezlerinde i %40. 4 oranla eğitim ve öğretim
ilk sırada gelmekte olup, bunu %3. 2 oranla işletme izlemektedir.
Doktorada işletme %45.6 ile ilk sırada olup, eğitim ve öğretim ise %29.1
oranla ikinci sıradadır.
Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, doktora
tezlerinde işletme en fazla çalışma yapılan alanken, yüksek lisans
tezlerinde ise eğitim ve öğretim alanı liderliğin en fazla işlendiği alandır.
2000 yılından itibaren ülkemizde liderlik üzerine artan bir şekilde
bilimsel çalışmaların yapıldığı, özellikle işletme ve eğitim bilimlerinde
çalışmaların yapıldığı görülmektedir.
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1.

Giriş

İnsan, başka insanlarla karşılaştığında kendi varlığının farkını
hissetmektedir. İnsan kendi adına dahi başka birinin varlığına gereksinim
hissetmektedir. Bundan dolayı birey benliğini korumak, benlik sunumu
oluşturmak adına başkalarıyla iletişim ve bağlantı kurma mecburiyetini
yaşamaktadır. Bireyin bilişsel süreçleri ve dış dünyadan eriştiği veriler ve
bulundurduğu maddi manevi niteliklerden elde ettiği algının bir neticesi
olarak benlik kavramı oluşmaktadır. Bireyler, dış dünyayla ilişkisini duyu
organları sayesinde kurmaktadırlar. Benliğin en somut biçimde
gözlemlenebildiği tek alan bedendir. Kişi algılama esnasında ne kadar çok
duyu organını kullanırsa o kadar fiziksel realiteye benzer bir kavrama
gerçekleştirmekte ve benlik sunumunu da bu realiteye bağlı şekilde
düzenlemektedir.
Son zamanların şüphesiz en popüler konularından biri olarak Metaverse
kavramı gösterilmektedir. Bu metaverse evreni, “fiziksel ve dijital
dünyanın birleştiği, fiziksel konuma bağlı kalmadan insanların dijital
temsilcileri “avatarı” vasıtasıyla bir araya gelip sosyalleşebileceği, oyun
oynayabileceği, çalışabileceği, alışveriş yapıp elbise deneyebileceği yani
gündelik yaşamlarını sürdürebileceği bir evren” olarak açıklanmaktadır.
Google Analytics verilerine göre Metaverse’e olan ilgi 2021 yılında
zirvede yer almaktadır. 2021 yılı içinde gerçekleştirilen aramaların
sayısının, önceki senelere göre on kattan fazla yükseldiği belirtilmiştir
(Narin, 2021).
“Neal Stephenson” tarafından, 1992 yılında yayımlanan “Snow Crash
(Kar Çöküşü)” adlı bilim kurgu romanında “Metaverse” kavramının ilk
defa kullanıldığı belirtilmiştir. Metaverse Türkçe’de, “meta öte” ve “verse
(universe) evren” sözcüklerinin kısaltılmasıyla “öteki/öte evren” şeklinde
açıklanmaktadır. Metaverse evreni, reel dünyanın ya da evrenin ilerisinde
bir dünya olarak nitelendirilmektedir (URL 1).
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Avatarlar, hizmetler ve sanal mülk kullanılması, alışverişinin yapılması
Metaverse’de gerçekleştirilen işlemler arasında yer almaktadır. Bu
işlemler çoğunlukla “jetonlar, kripto para birimleri ve NFT (non-fungible
token)” kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Metaverse, ilerleyen yılların
sosyal mecrası şeklinde nitelendirilmektedir.
“Decentraland” gibi faaliyetler, insanların oyun oynamak adına
Metaverse evreninde yer alabilecekleri, MANA (Decentraland'ın dijital
para birimi) elde edebilecekleri ya da NFT'ler oluşturabilecekleri herkese
açık bir Metaverse evreni oluşmasında etkili olmuştur. Kullanıcılar bu
evrene ilk girdiklerinde misafir şeklinde bağlanabilmektedir. Ayrıca
kullanıcılar önceden sistemden ayrı bir şekilde cüzdanlarını kullanarak bu
evrende var olabilmektedir. İnsanlar, bu evrende oyun oynayarak MANA
kazanabilmektedir. Kullanıcılar aynı zamanda cüzdanlarında bulunan
“Manalarla avatarlarına kıyafet alabilmekte, konserlere katılım
gösterebilmekte ve NFT satın alabilmektedir. Kullanıcılar, Decentraland
evreninde dijital varlıklarını devam ettirebilmektedir.
Metaverse, “Web 2’den Web 3 evrimine” taşınmanın en etkili unsuru
şeklinde nitelendirilmektedir. Çalışmada Metaverse evreni kavramının
tanımından, oluşan farklı teknolojik gelişmeler kapsamında etkileşim
teknolojilerinin devinimi hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca
Metaverse evreni ile dönüşüm içinde bulunan gerçeklik algısı ve benlik
sunumunun ne şekilde var olduğu tüketim kültürü kapsamında
değerlendirilmiştir. Metaverse evreninde yer alan “avatarlar ve
markaların” giysilerinin incelemesi yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma
yöntemleri arasında yer alan durum çalışması deseni seçilmiştir. Mevcut
durumun örnekler üzerinde betimlemesi yapılmıştır. Metaverse ve benlik
sunumu ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmüş
ve bu çalışmayla bu konudaki yetersizliğin giderilmesi hedeflenmektedir.
2.

Metaverse nedir?

Dijital cisimleşme ve benliğin avatar olarak inşasının metaverse
evreninde sunumunun Second Life ve Sanalika adlı oyunlar üzerinden
incelenmesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda
çalışmanın problem cümlesi Second Life ve Sanalika oyunlarının dijital
cisimleşme ve benliğin avatar olarak inşa edilmesine ne şekilde etki
etmektedir? Olarak ortaya çıkmaktadır.
Metaverse, pek çok bireyin kendi dijital temsillerinin diğer kişiler ve
dijital cisimlerle etkileşim kurabildiği, devamlı güncellenen dijital
alanlardan oluşturulmuş bir ağ olarak tanımlanmaktadır. Metaverse
dünyası, “akıcı dijital gerçeklik, çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu
ve internetin bir kombinasyonu” şeklinde ele alınabilmektedir. Metaverse
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dünyası, varlık, birlikte çalışabilirlik ve standardizasyon olmak üzere üç
ana boyutu bulunmaktadır (Mystakidis, 2022).
Kişinin, diğer kişilerle dijital bir mecrada yer alma, dijital cisimleşme
duyusu varlık olarak nitelendirilmektedir. Dijital cisimleşme duyusunun
çevrimiçi kurulan iletişimlerin kalitesinde gelişimi sağladığı
belirtilmektedir. İnsanlar, kullandıkları VR gözlükleri gibi dijital
teknolojiler yoluyla varlık hissine erişebilmektedir. Bireyin, dijital
temsiller ve sanal unsurlar gibi aynı dijital varlıkları olan dijital mecralar
arasında herhangi bir problem yaşamaksızın bir şekilde seyahat edebilmesi
birlikte çalışabilirlik olarak açıklanmaktadır. Metaverse dünyasının üç ana
boyutundan biri olan standardizasyon ise Metaverse dünyasında bulunan
ortamların ve hizmetlerin iş birliği içinde çalışabilmesini sağlamaktadır
(Di Pietro ve Cresci, 2021).
Son zamanlarda dünya genelinde önemli teknolojik gelişmeler
meydana gelmektedir. Bu teknolojik gelişmeler son yıllarda insan yapımı,
sanal bir dünyanın oluşturulmasına yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşma
sürecinin başlamasında transistorlar, bilgisayar ve internet etkili olmuştur.
Böylelikle iletişim, ticaret ve toplumsal bağlantılar gibi insanla ilgili
etkinlikler, gerçek yaşamdan sanal dünyaya aktarılmaya başlanmıştır.
Örnek vermek gerekirse insanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya
gitmek yerine, internet üzerinden telefonları ya da bilgisayarları ile birkaç
tuşa basarak talep ettiği ürünü satın alabilmektedir. İnsanlar, aralarında
mesafe bulunan arkadaşları ile iletişim kurmak adına uzun bir süre
beklemek mecburiyetinde olmamakta, o an istediğimiz kişiyle iletişime
geçebilmekteyiz. Müzik, sinema, oyun gibi faaliyetler artık sadece gerçek
dünyada değil, sanal dünyada da yapılabilmektedir. Metaverse kavramı
son zamanlarda gündemde olan bir kavram olarak görülse de aslında yeni
bir kavram olarak nitelendirilmemektedir (Lee vd., 2021).
Metaverse, ilk başta bilimkurgu türünde eserler veren “Neal
Stephenson”ın 1992 yılında yayımladığı “Snow Crash” adlı bilimkurgu
romanında belirtilse dahi konsept şeklinde ilk defa “William Gibson”ın
1984 yılında çıkardığı bilimkurgu romanı “Neuromancer”de “siber uzay”
şeklinde açıklanmıştır (Doko, 2021).
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Şekil 1. Neal Stephenson’un Snow Crash Adlı Bilimkurgu Romanı
Stephenson (1992) “Snow Crash” isimli romanında Metaverse
dünyasını, kişilerin çeşitli dijital teknolojiler yoluyla etrafındakilerle üç
boyutlu şekilde fiziksel etkileşim yaratabilecekleri dijital bir realite
şeklinde tanımlamaktadır. Stephenson (1992) yıllar önce Metaverse
dünyasının zaman içinde internetin yerini alabileceğini belirtmiş ve
romanında Metaverse dünyası ile ilgili şunları söylemiştir:
“Elbette gerçek insanlarla görüşmüyor. Bunların hepsi, fiber optik
kablodan gelen özelliklere göre bilgisayarının çizdiği hareketli resmin bir
parçasıdır. İnsanlar, avatar denilen yazılım parçalarıdır. Metaverse'de
insanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları görsel-işitsel
bedenlerdir. Hiro'nun avatarı da artık sokakta ve monoraydan inen çiftler
ona doğru bakarlarsa Hiro'nun onları gördüğü gibi Hiro'yu görebilirler.
Kendi dizüstü bilgisayarlarına sahip olan bu kişiler; Los Angeles'daki Hiro
ve muhtemelen Şikago'nun bir banliyösünde bir kanepede oturan dört
156

genç, bir sohbet başlatabilirlerdi. Ancak muhtemelen gerçekte
konuşabileceklerinden daha fazlasını birbirleriyle konuşmazlar”
(Stephenson, 1992).
Metaverse kavramı, ilk defa kullanıldığı zamandan beri “Avatar, Ready
Player One, Otherland, Altered Carbon” gibi birçok filmde, kitapta ve
dizide konu olarak belirlenmiştir. Örnek vermek gerekirse 2018 senesinde
çıkarılan bilimkurgu filmi “Ready Player One” internetin yerini alacağı
düşünülen Metaverse dünyası fikrinden bahsetmektedir. Filmde, 2011
yılında yayımlanan “Ernest Cline” romanından ilham alınmıştır. Filmde
başrol olan yetim bir genç kahraman, büyüleyici bir dijital mecraya girerek
gerçek dünyadaki benliğinden uzak durmaktadır. Filmin başrol oyuncusu,
cihazı kafasına yerleştirerek “Vaha” şeklinde isimlendirilen, kişilerin
etrafındakilerle üç boyutlu şekilde somut bir şekilde iletişime geçebildiği
dijital bir dünyaya geçmektedir (Mystakidis, 2022).
Stephenson’ın (1992) “meta” ön ekini kullanmasında, metanın bilindik
bir anlamının bulunmasının ve bilgisayar biliminde yeni yeni oluşan bir
anlamının olmasının etkisinin bulunduğu düşünülmektedir. Antik
Yunan’da “meta” ön eki, “sonra” ve “ötesi” anlamlarını karşılamaktadır.
Örnek vermek gerekirse “metafizik” sözcüğü, “fizik bilimlerinin ötesinde
bulunan” anlamına gelmektedir.
Fiziğin yanında anatomi alanında da kullanılan meta sözcüğünden
türetilen “metatarsal” ayak parmakları ile ayağın üst tarafını oluşturan
tarsal kemikler arasında bulunan kemikler anlamını karşılamaktadır.
"Metamorfoz" sözcüğüyse eldeki şeklin ilerisinde farklı bir şekil haline
gelmek anlamını taşımaktadır (TDK, 2022).
Stephenson (1992), Metaverse kavramını farklı durumların bir araya
getirilmesi şeklinde ele almıştır. Stephenson (1992), Metaverse kavramını,
gerçek dünyanın ilerisinde bir evrenin yaratılması olarak düşünmüştür.
Bunun yanında Stephenson (1992) 1990’lı yılların başlarında ilk defa
kullandığı Metaverse kavramı ile günümüzde kullanılan Metaverse’ün
kelime anlamında küçük değişiklikler meydana gelmiştir. Metaverse
kavramı, anlamının her iki tarafını da benimsemiştir. Metaverse kavramı
“ilerisinde” anlamını karşılayan “meta” ön ekinin ve evren anlamını
karşılayan “universe” kelimesinin kombine edilmesidir. Bu kapsamda
Metaverse kavramının Türkçe karşılığı “ileri evren” ve “evren ötesi”
anlamlarına gelmektedir. Tümüyle aynı anlamı karşılamasa da Metaverse
kavramı yerine “dijital evren veya metaevren” kelimeleri de
kullanılmaktadır.
Metaverse kavramı zaman içinde bilimkurgudan ayrılarak kendine
bilime ve teknolojiye dönüşme aşamasında yer edinmiştir. Facebook
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uygulamasının kurucusu Mark Zuckerberg, Metaverse ile ilgili olarak bir
röportajında şunları ifade etmiştir:
“Önümüzdeki 5 sene içinde Facebook kullanıcılarının, bizi bir sosyal
medya şirketi olarak değil, bir metaverse şirketi olarak göreceğini
düşünüyorum.” (Newton, 2021).
2021 yılının ekim ayında, yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki
Facebook uygulamasının ismi “Meta” olarak değiştirilirken “Metaverse”
kavramına atıf yapılmıştır (Rodriguez, 2021).
Metaverse kavramının esas amacı iki boyutlu olup da internette yer alan
ya da yaşantılarımızda bulunup da sanallaşabilecek olan her şeyi, üç
boyutlu hale getirip, sanal bir dünyaya taşımaktır (Mystakidis, 2022).
Metaverse evreninde, dünyanın gerçek bir kopyası olmak mecburiyeti
aranmamaktadır. Metaverse evreni, hayallerden ya da sanatsal
tasarımlardan yola çıkarak oluşturulabilmektedir. Metaverse evreninde
arka plan, “mekân” olmakta ve kişiler, dijital cisimleriyle o mekanda yer
alabilmektedirler. Ayrıca o mekanla ve birbirleriyle fiziksel şekilde
etkileşime girebilme ve birbirleri ile karşı karşıya gibi hissetme imkanına
sahip olabilmektedir. Metaverse evreniyle internet, iki boyutlu bir
düzenden çıkartılarak, üç boyutlu sanal bir dünyaya taşınmaktadır
(Hollensen vd., 2022).
Bireyler bu dijital dünyada, gerçek dünyada gerçekleştirebileceği pek
çok faaliyeti yapabilme, çalışmalar gerçekleştirebilme, eğitim alabilme, iş
kurabilme, alışveriş yapabilme, spor yapabilme, oyunlar oynayabilme,
dizi-film izleyebilme, kitap okuyabilme farklı uygulamalara katılım
göstererek sosyalleşebilme, kendi öznel dünyalarını kurabilme olanağına
sahip olmaktadır (van Rijmenam, 2022).
Gerçek dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren bireyler,
farklı dijital evrenleri kapsayan bu dijital dünyada bir arada durarak
beraber eğlenebilmekte ya da faaliyetlerde bulunabilmektedir. Metaverse,
internetten ayrı şekilde, dijital bir dünyada insanların, birbirleriyle üç
boyutlu şekilde bir fiziksel etkileşim kurmasına olanak tanımaktadır.
Metaverse sayesinde kişiler arasında mesafeler bulunmasına karşın
arzuladıkları her an birbirleriyle yan yanaymış gibi fiziksel etkileşime
geçebilmektedirler. Bunlardan yola çıkarak, Metaverse kavramı, herhangi
bir mekan ve zaman diliminde farklı bağlantı, cihaz ve teknolojilerle üç
boyutlu tecrübe edilebilecek mekânsal bir internet olarak
nitelendirilmektedir. Ayrıca Metaverse kavramı, ekran ve klavye gibi
cihazlara gerek duymaksızın, bir oyunu üç boyutlu şekilde oynayabilmek
biçiminde de belirtilmektedir. Örnek vermek gerekirse Metaverse
sayesinde“Minecraft, Roblox, PUBG ve Fortnite” gibi üç boyutlu şekilde
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oynanabilen video oyunlarının içinde yer alınabilmekte ve o dijital ortamı
sanki gerçek dünyaymış gibi fiziki şekilde tecrübe edilebilmektedir
(Aburbeian vd., 2022).
3.

Benlik ve benlik sunumu kavramı

Bireyin sosyal çevresi, kabul görme, kimliğin devamını sağlama
yoluyla diğer insanların saygısını kazanma ve hoş izlenimler edinme
kaynağıdır. Bireylerin çevresinde aldığı olumlu yöndeki geri dönütler ile
öz güvenini, öz saygısını, öz denetimini sağlamlaştırmaktadır.
Sosyal etkileşim dolayısıyla oluşan izlenim yönetimi/benlik sunumu
kavramını farklı türlerde ifade etmektedir. İzlenim yönetimi bir bireyin
başka bir kişi tarafından kendisine yönelik algılarını etkilemek için girişimi
şeklinde belirtilebilir. Ayrıca kendini sunma, birey açısından benlik
bilgisinin manipülasyonu şeklinde de tanımlanmaktadır (Schneider, 1981).
Bireylerin gündelik hayatlarında sergiledikleri tepkilerin kalıtım ve
yaşayış şartları ile doğrudan bir bağlantısı vardır. Söz konusu ilişki ise
düşünce ve davranışın oluşmasıyla benliğin oluşmasını sağlar. Toplumsal
bir süreç içerisinde etkileşimde sonucunda ortaya çıkan benlikler, bir
yandan bireysel bir etkileşimden doğmaktadır. Ancak “Kişinin
başkalarının bulunduğu bir ortamı esas alarak bir durum tanımı
yansıttığını kabul edecek olursak, etkileşim sırasında kişi bu yansıtma ile
çelişecek, yansıtmanın güvenilirliğini zedeleyecek ya da bir şekilde bu
kişiyi zan altına sokacak olaylar olabileceğini varsayabiliriz” (Goffman,
2012). Bu bağlamda bulunulan ortam dışında da benliğin oluşumu
meydana gelebilmektedir. Toplumsal ilişkiler açısından önemli bir parça
olan bireyler, benliğin yapısının haricinde tavır üstlenmek istememektedir.
Bazı açılardan bu maske kendimiz hakkında yarattığımız anlayışı, yerine
getirmeye çalıştığımız rolü temsil ettiği sürece gerçek benliğimizdir, olmak
istediğimiz durumdur (Goffman, 2012). Böyle bir durumda toplumdaki her
bireyin ayrı bir yapıya sahip olması, kişilerin kendine güvenen
faaliyetlerde bulunabilecekleri anlamına gelmez. Bu yapı, kişinin yansıtıcı
bir ortamda gömülü olduğunu gösterir. Davranış kalıbına bağlı olarak,
benlik bireyin her uzantısını değiştirir. Çünkü kişi ve diğer kişiler; kendini
sunumda “kendi olma” inşasını bitirmek ister. Goffman (2012)’nın şu
ifadeleri benliğin kendi içerisinde ayrıştırılabilen ben algısına da destek
olmaktadır “Bir kimse performansı sırasında ideal standartlara uygun bir
ifade ortaya koymak istiyorsa, bu standartlarla uyuşmayan eylemlerden
vazgeçmek veya onları gizlemek zorunda kalacaktır”.
Goffman’a (2012) göre birey, diğerleri ile iletişim ve etkileşime
girdiğinde, diğerleri bireyle ilgili bilgi edinmeye çalışmakta ve mevcut
bilgileri işlemeye başlamaktadır. Bireylerin kendisiyle ilgili benlik algısı,
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mevcut sosyo-ekonomik durumu, davranış ve tutumları gibi hususlar ile
ilgilenmektedir. Bu kapsamda bireyle diğer bireyler arasında olan
beklentiler de şekil almaktadır.
Kendisi ile ilgili izlenim oluşturulduğunun farkında olan bireyler,
benlik sunumları aracılığı ile diğer bireylerin izlenimlerini kontrol etmeye
çalışmaktadır. Bu da söz konusu durumun tamamına etki etmektedir.
Goffman, bireylerin davranışlarıyla tiyatro arasında benzerlikler kurmuş;
tiyatroya ait kavramlar kullanılarak benlik sunumunu açıklamıştır. Bu
bağlamda tiyatrovari yaklaşımın temeli atılmıştır.
Goffman (2012)’a göre sosyal yaşam, insanların kendi rollerini
oynadıkları bir tiyatrodur. Sahte olmaya gerek yok çünkü sahne arkası
seyircisiz özel bir alan. Kişi bu çekimde bir sonraki senaryoya hazırlanıyor.
Sonuç olarak, özel alan tiyatronun sahne arkası ile karşılaştırılır. İnsanlar
kulis alanlarında dinlenirler. Goffman (2016) teatral yaklaşımı tanımlamak
için altı terim kullanır. Bunlar şu şekildedir:
1. Performans
2. Takım
3. Bölgesel Davranış
4. Ayrıksı roller
5. Karakter iletişimi
6. İzlenim denetimi.
3.1. Benlik ve kimlik ilişkisi
Bir kişinin varoluşu boyunca var olan entelektüel ve davranışsal
özellikler, kim olduklarını etkiler. Kimliğinin göstergesine bağlı olarak,
bireyin toplumdaki konumunu etkileyen bir dizi faktör vardır. Birey,
topluma uyum sağlamak ve kendisi olarak algılanmak için “benliğinin ve
kimliğinin” gelişimine dayalı davranışlar sergiler. Bu davranış
örüntüsündeki kimlik, kişinin kendi inançlarını da içerir.
Sosyolojide kimlik kavramı, insanların kendi benlik duygularını,
kendileri hakkındaki duyguları ve düşüncelerine atıf yapılmasıdır. Benlik
kavramıysa bireyin toplum değerleri ya da onaylanan olma özelliklerinin
tümünü kapsamaktadır (Çalışır ve Çakıcı, 2015).
Bir kişinin duygularının ve inançlarının kimliğinin temelini
oluşturduğu ve dış ipuçlarının da önemli bir etkisi olabileceği açıktır.
Benlik, kimliğin çeşitli yönlerini geliştirme yeteneğine sahiptir. İç ve dış
unsurların etkileşimi, öz kimlik ilişkisinin kapsadığı bir diğer konudur.
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Bauman ve Raud (2018) tarafından “-her birimiz- aralıklı olarak, ancak
sıklıkla aynı anda, tamamen bağımsız iki evrende yaşıyoruz: çevrimiçi ve
çevrimdışı evrenler” ifadesi, benliğin gerçek ve sanal dünyalarını
tanımlamak için kullanılır. Kimlik aynı zamanda fiziksel, bilişsel ve sosyal
alanlarda aynı anda kullanılabilecek oluşumu tamamlar ve bireyin kendini
nasıl kategorize ettiği konusunda rol oynar (Yılmaz ve Erdoğan, 2013).
3.2. Dijital ortamlarda benlik sunumu
Goffman tarafından ele alınan günlük yaşamdaki benlik sunumları,
bireylerin yüz yüze kurdukları etkileşimleri sürecinde sergilenen bir
performanstır. Bireyler bu performanslar sonucunda izleyicilerine bir
sunuş sunmaktadırlar. Dijitalleşme kapsamında benlik sunumu yüz yüne
olmanın yanı sıra genellikle sanal dünya içerisinde kendisini
göstermektedir. Kitle iletişim araçları, benlik sunumlarının sergilenmesi
kapsamında bir zemin oluşturmakta ve ayrıca sosyal medya platformları
oluşan bu zemini doğrudan bireylerine kendisine bırakmaktadır.
Oluşturulan bu zeminde insanlar çoğunluğun istediği senaryoları sunma
veya anonim kalma seçeneğine sahiptir. İnsanlar, performanslarını
sergilemek için icat edilmiş kimliklerini kullanarak sosyal medyada
başkalarıyla iletişim kurarlar. Normal hayatta gösterilen davranışlarla
sosyal medyada gösterilen davranışlar arasında farklılıklar olabilir.
Sosyal ağlar, daha fazla katılımı teşvik ederken alanı soyutladı. Kişi bu
yalnız yerlerde kendi kimliğini bir kontrol mekanizması olarak kullanır.
Birey, olduğu kişi ve çevrenin talep ettiği gibi sunmak yerine, olmak
istediğini yansıtan dijital bir kimlik oluşturur. İnsanlar, taptıkları ancak
çoğu zaman etkileşime girmedikleri ünlü kişilerin hayatlarını görebilirler.
Sosyal ağların pek çok kullanım alanı vardır. Çeşitli mesleklerin çeşitliliği
nedeniyle, insanların performanslarını alanlara göre nasıl sundukları
konusunda da farklılıklar vardır. Bu disiplinde serbest çalışanın
performanslarını göstermenin araçları ses, video, metin ve fotoğraflardır.
Çok temaslı kanallar aracılığıyla üretilmiş öznelere, kişilere veya bedensel
izlenimlere kendinizi tanıtmanız mümkündür. Ayrıca sosyal medya
platformlarında yayınlanan görselleri, kullanılan filtreleri veya gönderilen
ifadeleri de performansların yansımaları olarak okumak mümkün. Biri
olması gerektiği gibi performans göstermekten endişe duyduğunda, hem
kendi hisseleri hem de uğraştığı çevrenin hisseleri üzerinde kontrol sahibi
olmaya çalışır.
Bireyler beğenmedikleri bir fotoğrafı sosyal medyadan kaldırır, sunuş
türünü değiştirerek yeniden yükleme yapmaktadır. Bu ise tekrar olmak
istediği bireyi ya durumu sergilemeye çalışma tutumu sergilemektedir. Bu
bağlamda devreye giden kontrol mekanizması, ele aldıkları imajın
zedelenmesine yol açmaktadır. “Sosyal medyanın, gündelik yaşam
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pratikleri içerisinde giderek yaygınlaşan bir oranda kullanılıyor olması,
kullanıcı sayısını her geçen gün arttırması, toplumsal yaşamın bir parçası
ve hatta kimi durumlarda bu yaşamın dönüştürücü öznesi olarak
konumlanması birçok sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik neticeyi de
beraberinde getirmektedir” (Göker, 2015).
Goffman'ın sosyal medyadaki benlik sunumunu incelediğimizde sosyal
medya hesabının sahiplerini izleyicinin önüne koymak mümkündür. Bu
performansı gözlemleyen ve üzerinde bir tür kontrol uygulayan seyirci,
onun çevresidir. Bu ortamlarda kişi kimliğini gerçek hayattakiyle aynı
veya farklı şekillerde ifade eder. Bir gruba uyum sağlamak isteyen kişi,
yaşam sürecini ya da sosyalleşme sürecini ifade ederek, kabul görme ya da
beğenilme ihtiyacına kendini feda eder. İnsanlar, etkileşimde bulundukları
kişilerle, kullandıkları resimlere veya bulundukları yer etiketlerine bağlı
olarak, en çekici buldukları durumu, eğlenceli görüntüleri veya bilinen
yerlerde bulunmalarını göstererek bir mücadele içindedirler.
Hastanede bir cerrahın sunumu yapılırken, bir öğretmen okulda sosyal
medyada sunumunu yapmaktadır. Sunum sosyal medyada da iyi biliniyor.
Cerrahın beyaz önlük giymiş bir resmini yayınlayarak, insanlar onun ne tür
bir iş yaptığını anlayabilir. Bu yansıtılmış bakışlar bize, rollerini oynayan
kişi hakkında önyargılı fikirler oluşturma şansı verir.
Bireyler yüz yüze iletişim tekniklerini kullanırken tutumlarını ifade
etmekte zorlanabilirler. Buna karşılık, sosyal medya platformlarında, sanal
bir gerçeklik aracılığıyla devam ettikleri için, duyguları gizlemek ve çeşitli
şekillerde iletmek daha kolaydır. Kolaylık, kontrol yöntemleri veya
değişim kapasitesi gibi çeşitli kanallarda bir faktördür. Kullanıcılara
kolaylık olması açısından, oluşturulan hesapların değişebileceği veya
oluşturulan kanaldan çıkarak kapatılabileceği düşünülebilir. Damga
pratiklerden ve sosyal kimlik baskıları nedeniyle anonim kalmak isteyen
kişilerin anonim hesaplara yönelme eğilimi, linç kültürünün büyümesiyle
yoğunlaşmıştır.
Toplumsal beklentiler ve olmak istedikleri kişiyi taklit etme istekleri
nedeniyle, anonim bir kimliğe sahip hesaplar kendilerini ifade
edemediklerini
kolayca
aktarabilir.
Dışlayıcı
eylemlerde
bulunmadıklarından, kişi bu anonim kimlikleri kullanarak kendi kendine
aktarımlarını daha kolay ifade edebilir.
4.

Avatar kavramı

Avatar sözcüğü Sanskritçede “aşağıya doğru iniş” anlamına
gelmektedir. Ava; aşağı ve tar: iniş sözcüklerinin birleşiminden meydana
gelen sözcük, gökten yere; havadan, ateşten, sudan ya da topraktan olana
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doğru inmesi ve ona ilave olması anlamını taşımaktadır (Nowak ve Fox,
2018).
Avatar inancının kökeni, milattan önceki yıllar arasında yazılı bir
şekilde bulunan Vedalar’a dayanmaktadır. Canlı veya cansız nesneler,
avatar özelliği taşıyabilmektedir. Taş, bitki ya da ağaçlar da avatar
olabilmektedir (Zöngür, 2018).
Avatar inancı, Tanrıların enkarnasyonlarını hatırlatmaya yardımcı
olmaktadır. Bu kapsamda avatar, “dünyada ilahi bir tezahür olan ölümlü
bir vücudu işgal eden her ruh” olarak nitelendirilmektedir. Bu bakımdan
avatar kavramı, karakterlerin “Pandora atmosferinde” bulunmak adına
“James Cameron” tarafından yazılan ve yönetilen bir bilimkurgu
filmi Avatar’da kullanılmıştır. Filmde yerli bir kadının bedeni gezegenin
yerlileriyle etkileşim kurma ve o yerlilerin doğal kaynaklarını ve
minerallerini sömürmeye ikna etme amacı güdülmektedir (Martin, 2018).
Avatar sözcüğünün mecazi şekilde reenkarnasyon ya da dönüşüm ile
anlamdaş şeklinde kullanıma başvurulmaktadır.
Yeni medya sisteminin gelişim göstermesiyle kişilerin şahit oldukları
bazı toplumsal ve ruhsal değişiklikler, sanal oyunlar vasıtasıyla gücünü
yükseltmiştir. 1990’lardaa Web 1.0’ın oluşturulması ile değişikliğe
uğrayan toplumsal bağlantılar kişilerin rol edinme süreçlerinde etki
göstermiştir. Konuyla ilgili pek çok sayıda çalışma gerçekleştiren
toplumbilimci Turkle (2005) ergenlik dönemiyle beraber bireylerin rol
belirleme sürecinde pek çok çeşitli nesneden yararlandığını belirtmiştir.
Bilgisayarlar toplumsallaşma ve rol belirlemede önem arz eden bir nesne
durumunda bulunmaktadır. Bundan kaynaklı gelişim gösteren teknoloji ile
beraber düzenlenen bireysel internet adreslerinin de rol yansıması
olduğunu ifade eden Turkle (1997) bireylerin adreslerinde beğendikleri
müzik, resim, fotoğraf gibi içerikleri yayınlayarak rol edindiklerini
belirtmektedir.
Turkle (1997) yayımladığı “Life on the Screen Identity in the Age of
Internet” isimli eserinde sanal oyunlar ve rol bağlantısından bahseden
değinen Turkle, birtakım öğrenci grubuyla yaptığı görüşmede deneklerin
çevrimiçi oyunlar yoluyla edindikleri dijital rollerin etraflarındaki kişilere
kendilerini tanıtmada önemli yardım ettiğinden söz etmiştir. Bu yönden
bakıldığında sanal oyunların kişilerin etrafındakilerle olan bağlantılarını
düzenlemede önemli bir rolde bulunduğu ifade edilmektedir. Zira Turkle
(1997) sanal oyunların birlikte rol hissini tekrardan biçimlendirdiğini
belirtmek
bireylerin
rollerini
yansıtmada
bu
uygulamadan
yararlandıklarını belirtmiştir.
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Sanal oyunlar yoluyla düzenlenen rol çatışmalarında en fazla öne çıkan
kavramlardan biri “persona” sözcüğü olmuştur. Binark ve BayraktutanSütcü (2008) dijital düzende oluşturulan ve sanal oyun evreninde yaratılan
rol, son aşamada, kişinin “persona”sının bir uzantısı olarak
gösterilmektedir.
Bartle’ye göre (2001) “persona” oyun-gerçek farkının bulunmadığı ve
oyuncunun şahsen rolün kendisinin olduğu bir kavram olarak
gösterilmektedir. Ortada hiçbir bir dolaylı durum bulunmamakta ve
oyuncu oyunda öldüğünde esasen kendisinin de öldüğü hissine
kapılmaktadır. Personalar dijital bir seviyede bireylerin yaşantısına giriş
yapsa dahi zaman içinde bu dijitalliğin yerini hipergerçeklik almaktadır.
Bundan dolayı kişi bu dünyayı gerçek bir dünya gibi düşünmektedir.
Personalar vasıtasıyla yaratılan rol inşa sürecinde özdeşleştirmenin rolü
oldukça önemli durumdadır.
Batı’ya göre (2011) özdeşleşme ile beraber birey kendini yapay olana
doğru itmektedir. Bireyin yeni bir rol süreci başlamış olmaktadır. Bireyin
yaşantısında hissettiği farklı duygular, heyecanlar ve deneyimler de bu
yaklaşıma destek olmaktadır.
Baym (1998) bu özdeşleşme sürecinin tutarlı bir şekilde gelişmesinin
gerekliliğinden bahsetmektedir. Zira birçok sosyal kullanıcı sanal
ortamlarda çevrimdışı rolleriyle tutarlı bir çevrimiçi benlik
oluşturmaktadır. Bu benlik ve rol oluşumu ile beraber farklı yerler ve
kimlikler yaratılmaktadır (Soyseçkin, 2007). Ayrıca diğer taraftan bireyler
kendilerine hile yoluyla “ideal mecralar” oluşturmakta ve gerçek
problemlerden kaçabilmektedir (Tetir, Kılıç ve Topcu, 2020).
Sanal oyunların rol inşasından 1990’lı senelerde oldukça etkin olan ve
üstüne pek çok çeşitli çalışma gerçekleştiren” Multi-User Dungeon (Çok
Kullanıcılı Zindan)” oyunu önem arz eden bir konumda bulunmaktadır.
MUD şeklinde biline bu oyun, bir internet ağı ile birtakım eşzamanlı
kullanıcıdan gelen bağlantıları kabul etmekte ve bu bağlantılarla veri
transferine imkân tanımaktadır. Bu ortamda kişiler metinsel düzlemde
kurulu halde bulunan dijitaller odalar arasında gezerek birbirleri ile
etkileşim kurmaktadırlar (Bartle, 1999).
Curtis ve Nichols (1994) MUD kullanıcılarının, çoğunlukla aynı
odadaki öteki bütün kullanıcılar tarafından görülen iletileri yazarak,
birbirleriyle eş zamanlı şekilde direkt iletişime geçtiğini ifade etmiştir.
İlk MUD geliştiricilerinden biri olarak bilinen Richard Bartle, bir
MUD’a girmenin üç seviyesinden söz etmektedir. İlk seviye olan
“avatar”da dijital yaratık yalnızca talimatları gerçekleştirmektedir. İkinci
seviyede karakter oyuncunun bir uzantısının temsiliyetini yapmaktadır.
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Üçüncü seviyede ise kişi karakter ile hissel bir ilişki kurmaktadır (Fidaner,
2009).
Turkle (1997) MUD’ların, dijital kimliğin oluşturulmasında dair dikkat
çekici bir örnek olduğunu belirtmiştir. Nitekim bireyler MUD’lar
vasıtasıyla
sohbete
geçebilecekleri,
keşfedebilecekleri
ve
düzenleyebilecekleri farklı dijital mecralara erişebilmektedir. Bu inşa
süreci zaman içinde kişilerin hayatında birincil bir role ulaşarak
yaşantılarında direkt etki göstermektedir. Zira MUD’lar vasıtasıyla dijital
ile gerçek dünya arasındaki bağlantı netlikten uzaklaşmakta ve benlik, rol
ve simülasyon gibi pek çok kavram karıştırılmaktadır (Turkle, 1996).
Turkle (1996) MUD’ların geleneksel manadaki rol tanımlamasında
değişikli yarattığından bahsetmektedir. Zira rol, birey ile karakter
arasındaki bağlantıyı göstermektedir. MUD’larda birey pek çok karakteri
temsil etmektedir. Bundan dolayı MUD’ların tanıdığı çoklu rol inşası ile
kişiler kendi kimliklerini oluşturma ve farklı rolleri yaşayabilme
hususunda usta hale gelmektedir. Sanal oyunlar ile rol bağlantısında öne
çıkan diğer bir kavram avatardır (Doğu, 2009).
Avatarlar, bireylerin rol temsillerinin dışa yansıtılmasında önem arz
eden bir araç olarak gösterilmektedir. Zira kullanıcılar avatar tercihini
çoğunlukla öznel stil ve arzularına göre tercih ederek özel bir hale
getirmektedir (Teng, 2017).
Avatarların oyunlarda kullanımına başvurulması ile beraber rol
çatışmaları daha çok öne çıkmıştır. Oyunlar, kullanıcılara pek çok yeni
avatar oluşturma imkânı vermekte ve bu avatarlar ile kullanıcılar
karakterleri talep ettikleri formlar haline getirme şansını
bulundurmaktadırlar (Waggoner, 2009). Zaman içinde oyuncular avatarlar
gibi fikir yürüterek onlarla özdeş hale gelmiş ve dijital cisimleşme
yaşanmıştır (Nørgård, 2011).
Avatarların oyunlar yoluyla kurdukları ro inşası bireylere yeni rol
özelliklerini keşfetme imkânı tanımaktadır (Dong, Liau ve Khoo, 2013).
Suh, Kim ve Suh (2011) kişiler avatarlar ile alakalı şekilde rol
yaratmakta ve bu avatarlar tıpkı insanlar gibi bir karakteri
bulundurmaktadır. Bu bakımdan ele alındığında avatarların tümü sosyal ve
kültürel arka planlardan oluşmaktadır. Ayrıca kişiye kendini bu ortam ile
açıklama imkânı tanımaktadır (Doğu, 2009).
Tarihsel süreç incelendiğinde kullanıcıların avatarlarında değişikliğe
izin veren ilk oyun olarak “Quake” gösterilmektedir. Bu oyunda
kullanıcılar pek çok çeşitli teni olan karakterleri seçebilmektedir
(Waggoner, 2009). Quake’in sistemli ilk avatar kullanılan oyun şeklinde
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nitelendirilmesine rağmen avatar-kimlik bağlantısında en fazla öne çıkan
oyun “Second Life” olarak gösterilmiştir. Üç boyutlu bir grafik ortamı ile
oluşturulan “Second Life”, internet aracılığı ile bireylerin avatar
yaratmasına ve bu avatar yoluyla günlük hayatta meydana gelen pek çok
etkileşimi gerçekleştirmektedirler (Mitra ve Golz, 2016).
Sanal oyunlar rol bağlantısına dair üstünde durulması gereken önemli
unsurlardan biri de Goffman’ın vurguladığı performans kavramıdır.
Performans bir kişinin belirli bir gözlemci kümesi önünde devamlı yer
aldığı bir zaman süresince yaptığı ve gözlemciler üstünde az da olsa etkisi
bulunan etkinlikler şeklinde isimlendirilmektedir (Goffman, 2012).
Kişiler performans ile birtakım işlemleri oluşturmaktadır. Bu işlemler
çoğunlukla kişilerin tercih ettikleri bir hareketle yapılmaktadır (Gülsoy,
2017).
Performans kavramı, sanal oyunlar üstünden yorumlamak gerekirse
sanal uygulamalarda gösterilen performansın ve yaratılan dijital rolün
kişinin personasını taşıdığı belirtilmektedir (Binark ve Bayraktutan, 2011).
Dijital düzende oluşturulan avatarlar vasıtasıyla kişiler birtakım işlemler
gerçekleştirmektedir. Bu performanslar vasıtası ile oyuncular dijital
dünyadaki öteki oyuncuların bilinçlerinde kendisine dair bir izlenim
oluşturmaktadır (Binark ve Bayraktutan, 2011).
Gerçek dünyadaki gibi bu işlemler sonucunda kişilere dair görüşler
gelişmekte ve bu görüşler sonucunda rol ve karakter analizleri
oluşturulmaktadır. İnsanların hayatlarında meydana gelen rol özellikleri
yalnızca doğuştan gelmiş olan niteliklerden ibaret görülmemektedir. Hayat
süresince kazanılan deneyimler, kişilerle oluşturulan bağlantılar ve daha
pek çok toplumsal etken rollerin yaratılmasında etkili olmaktadır. Sanal
oyunlar vasıtasıyla yaratılan dijital evrende bireylerin hayatlarında
gerçekleşen değişimlere ve düzenlenen dijital rollere dair pek çok ipucu
verilmektedir. Bu yönden ele alındığında sanal oyunların yarattığı farklı
dünyada bireylerin bulundurdukları farklı dijital rolleri bireylere
kendilerini açıklama ve öteki kişilerin onlara yönelik bir görüş
yaratmasında etkin rol oynamaktadır (Buck vd., 2022).
5. Metaverse evreninde değişikliğe uğrayan realite algısı ve
benlik anlayışı
Bireyleri egzistanyalist manada birbiriyle ayrı tutan, en temel varlık
algılamamız “benlik” olarak adlandırılmaktadır. Bireyin kendini ileri
sürmesi, kendinin farkına varması ile başlayan, bireyin kendi bilinci ve
bedeni arasındaki farkı ile bağlantıyı da incelemesi ile “benlik kavramı”
oluşmaktadır. Sembolist uzmanlar “James (1911), Cooley (1902) ve
Mead’e (1964)” benlik tartışmalarının başlamasında etkili olmuştur.
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Bunlara göre benlik, bireyin bulundurduğu özelliklerinin yanında, diğer
kişilerin kendiyle alakalı değerlendirmeler kaynaklı bir “benlik algısı”
meydana getirmektedir (Cooley, 1902).
Bireyin duyu organları yoluyla dış dünyadan ya da içsel
deneyimlerinden eriştiği uyarıcı unsurların farkına varma, bilme, kavrama,
analiz etme ve açıklamasında etkili olan bedensel, nörolojik ve zihinsel
periyotların tümü algı olarak tanımlanmaktadır (Tutar, 1988). Birey, dış
dünya gerçekliğini anlamlandırarak kendi benlik sürecini algılama
süreciyle idare etmektedir. Zira dış dünyadan elde edilen algılamalar
sayesinde birey, kendi değer, inanç, talep ve gereksinimlerinde değişikliği
sağlamaktadır. Bundan dolayı benlik algısı da bu uyaranlara bağlı olarak
değişikliğe uğramaktadır (Kulaksizoglu 1998).
Goffman (2012) benlik sunumu kavramını ortaya atmıştır.
Goffman (2012) benlik sunumunu, “kişinin diğerleriyle bir arada olduğu
bir ortamda, eylemlerinin oradaki insanlara göre şekillendiği, yani adeta
bir sahnedeymişçesine kendini seyreden ve etkileyen seyircilere yönelik
olarak sergilediği performans.” olarak tanımlamıştır.
Dökmen (2010), benlik sunumunun tanımlamasını “Benlik sunuşu
kuramına göre, kişinin duruma göre değişen davranışları kendi toplumsal
cinsiyet kavramlarına, ortama, başkalarının beklentilerine uygun
davranma kararına bağlıdır ”şeklinde yapmaktadır.
Goffman (2012) sosyal hayatın bir tiyatro sahnesine benzetmiştir.
Ayrıca kişiler, seyircilere yaptığı benlik sunumunun gerçek olarak
onaylanmasını istediğini belirtmektedir. Sosyal platformlarda benlik
sunumunda, yüz yüze etkileşimden ayrı şekilde aynı zamanda pek çok
benlik sunma niteliği bulunmaktadır. Kişiler, çeşitli sosyal platformlarda
ayrı hesaplar yaratarak, benliklerini ayrı ayrı sunabilmektedir. Diğer
taraftan kişi fiziksel dünyada da kendi somut vücudu ile farklı bir “benlik
performansı” gösterebilmektedir.
Yüz yüze kurulan iletişimde çoğunlukla algı ve odak potansiyelinin
gösterilen kişilerde olduğu belirtilmiştir. Fakat sosyal ağlarda beden
dışarıda olduğu için izleyicilerin direkt kontrolüne muhatap
olunmadığından dolayı kişi benlik sunumu gerçekleştirirken farklı
durumlarla da meşgul olabilmektedir. Fakat gelişme gösteren teknolojik
faaliyetler ile beraber derinlik anlayışı değişikliğe uğrayarak, suni bir
gerçeklik yaratılmaktadır. Kişiler reellik karmaşası ile gerçeklik ile benzer
deneyimlerle meşgul olmaktadır. Metaverse evreni, günümüzde bu
deneyimlerin en güncel mecrası olarak nitelendirilmektedir.
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Kişilerin benliklerini, olmak istedikleri ideal benliklerine dönüştürmesi
bu kişilerin esas amacı olarak gösterilmektedir. Bu amaç doğrultusunda da
kişiler çeşitli hizmetlerden faydalanmaktadır.
Markaların, benliğin parçası haline gelmesinde bu amaç etkili olmuştur.
Yüz yüze kurulan etkileşimden reel olmayan iletişime dönüşen bu
periyotta bireylerin tüketme şekilleri de “benlik sunum şekilleriyle” aynı
doğrultuda olacak biçimde değişikliğe uğramıştır. Kullanıcılar, bütün
mahrem alanını sanal iletişim sayesinde halka açmaktadır. Tüketim
kültürü, kişileri devamlı bir şekilde tüketmeye iten, kendini, kimliğini,
benliğini tükettiği ürünlerle açıklayabileceği mesajları kapsamaktadır. Yüz
yüze kurulan bağlantılar ile bireyler arasında oluşan iletişim, sosyal medya
uygulamaları ile değişikliğe uğrayarak sanal dünyalar yoluyla
gerçekleşmektedir. Bireyler benlikleriyle oluşturulmuş paylaşımları
yaratmakta ve bunu paylaşımlarla ileri sürdükleri markaları kullanarak
yapmaktadır. Metaverse evreni ile bu periyot tümüyle revizyona
uğramıştır.
Carlings, 2018 yılında “Neo-Ex” isimli 19 parçadan oluşan fiyatları
“11-33 dolar” arasında bir fiyata ilk sanal kıyafet koleksiyonunu piyasada
satışa sunmuştur.
Dünyada ilk defa dijital moda evi olarak nitelendirilen “The Fabricant”
2019 yılında oluşturulmuştur (URL 6). Sanal kıyafet trendi yalnızca resim
ile videolar aracılığıyla bireylerin çift boyutlu şekilde tecrübe ettiği süreç
olarak nitelendirilmiştir. Metaverse evreni ile beraber bu kıyafetler, üçüncü
boyutta yer edinerek, kişilere bedensel realite karmaşası ile üstünde o giysi
ve şapka bulunuyormuş duygusunu tattırmaktadır.
2021 yılında “Gucci” cep telefonu kamerası ile ayaklara doğru çekim
yapıldığında telefonun ekranında görülen sanal bir ayakkabı markasının
platformu aracılığıyla “12.99 dolar” karşılığında satışa çıkarmıştır. Gucci
firması, “Gucci Garden” denilen bir Metaverse evreninde ürünlerinin
satışını gerçekleştirmektedir (URL 7).
Dijital giysilerin tasarlamasını gerçekleştirilen “New York merkezli The
Fabricant firması” da sanal bir giysisini “7.500 dolar” karşılığında satışa
sunmuştur. Günümüze bakıldığında markalar “NFT” şeklinde satılması
için kıyafetler tasarlamaktadır. Bu durum Metaverse’in dev bir mağaza
olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır (URL 8). Bu pazarda tasarlanan
kıyafetlerin ücretleri de reel dünyada olduğu üzere sosyoekonomik düzeye
ve firmalara göre değişikliğe uğramaktadır.
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Şekil 2. The Fabricant Dijital giysileri
Kaynak: Wunderman Thompson Metaverse (2021)
Giyim dünyasının Metaverse evreninden önce yıllık ortalama “40
milyar dolarlık” bir bilgisayar oyunundaki giysilerine mağazasında sahip
olduğu belirtilmiştir. Günümüzde ise Metaverse evreni ile oyun alanı da
pazar haline çevrilerek “NFT sahiplerine” sanal giysilerle sahip olmayı
arzuladıkları benliğe ulaşma vaadini gerçekleştirmektedir.
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Şekil 3. Stefan Cooker’ın The Sims İçin Tasarladığı Dijital Giysiler
Kaynak: GQ, (2021).
Meta’nın, paylaştığı videoda “NFTlerini” değiştiren avatar,
“Balenciaga, Stefan Cooke, Nike, Adidas, Prada” gibi pek çok markaya,
Metaverse evreninde oluşturulan avatarlar adına pahalı moda ve aksesuar
mağazası kurma fikrini araladığı belirtilmiştir. Gerçek dünyada sahip
olunamayacak olan bu markaların, Metaverse evreninde uygun ücretler
karşılığında gerçek dünyada elde edilemeyen fakat avatarlar üstüne
giydirilen moda ve aksesuar ürünlerini bireylere benlik sunumları adına
üretmeye başladığı ifade edilmiştir.
6.

Yöntem ve bulgular

Bu çalışmada dijital cisimleşme ve benliğin avatar olarak inşasının
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında Metaverse dünyasının
ilk denemesi olan Second Life oyunu ve Sanalika oyunu incelenmiştir.
Araştırma yöntemi olarak “betimleyici nitelikte genel tarama yöntemi”
kullanılmıştır. Second Life oyunu en başarılı metaverse denemelerinden
biri olmakla beraber Sanalika ise bu oyuna benzer şekilde ancak daha temel
ve düşük grafiklere sahip bir oyundur.
6.1. Second life oyunu
İnternet üzerinden yayınlanan sanal dünya simülasyonu olan Second
Life oyunu 2003 yılında Linden Research A.S. firması tarafından
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“metaverse” fikrinin gerçekleştirildiği ifadesi ile piyasaya sürülmüştür.
Second Life ilk metaverse deneyi olmasa da, en çok kullanıcıya sahip
olanıdır (bu yazı itibariyle 1.400.000). Kullanıcıların bu dünyada
kendilerini temsil etmek için kullandıkları animasyonlu avatarlar
genellikle insan şeklini alır, ancak kullanıcının takdirine bağlı olarak
hayvan, robot veya diğer melez formları da alabilirler. Kullanıcı daha sonra
çeşitli türler arasından seçtiği avatarı tamamen değiştirebilir. Kullanıcılar
dünyayı dolaşmak ve çevreyle ve diğer avatarlarla etkileşim kurmak için
yön ve izleme dörtgenlerini kullanarak avatarlarını hareket ettirir. Daha
önce de belirttiğimiz gibi Second Life bir MMO veya daha geniş anlamda
bir bilgisayar oyunu olarak sınıflandırılamaz. Karakterlerin seviye atlaması
ve kazanan-kaybeden ilişkisi gibi oyun özelliklerinin yanı sıra puanlama
sistemi, taktikler, hedefler veya oyuncuların kazanmak için yapmaları
gereken görevler nedeniyle. Second Life'ı metaverse'de bir deney yapan,
insanların önceden belirlenmiş hedefleri değil, kendi amaçlarını ve yaşam
tarzlarını inşa edip başardıkları esnek ve çok amaçlı bir sanal ortam olarak
görünür. Ortamın tüm etkileşimli ve davranışsal yapısı, Second Life ve
karşılaştırılabilir metaverse projelerinde tamamen kullanıcılar tarafından
oluşturulur.
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Şekil 4. Second Life Başlangıç Avatarları

Şekil 5. Second Life Oyununda Dünya Haritası

6.2. Sanalika oyunu
Sanalika, oyuncuların çizgi film karakterleri aracılığıyla kendilerini
ifade etmelerini, arkadaşlarıyla oyun oynamalarını ve konuşmalarını
sağlayan çevrimiçi oyunlardan biri olan renkli bir sanal şehirdir. Sanalika,
on milyondan fazla kullanıcısı ve on bin aktif kullanıcısı olan oldukça
büyük bir sanal dünyadır. Özelleştirilebilir karakterlere, sokaklara,
parklara, binalara ve odalara sahip bu eğlenceli, sürekli genişleyen evrende
satranç, dart, pong ve diğer oyunlar mevcuttur. Sanalikada kendinizi
istediğiniz gibi ifade edebilir, her kesimden insanla etkileşime girebilir,
benzersiz ve çok sayıda oyuncuyla oyun oynayarak eğlenebilir ve çeşitli
mekanlarda (sergi salonu, festival alanı, vb.) sinema salonu vb.) Günlük
aktivitelerinizi deneyimleyebileceğiniz en gerçekçi sanal ortam
Sanalika'dır. Bu özellikleriyle rakiplerinden ayrılmaktadır ve size tamamen
benzersiz bir sanal yaşam deneyimi sunar. Oyun, dünyada meydana gelen
gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu gelişmeleri oyuna işleyerek
oyuncularıyla paylaşmaktadır. Oyun içerisinde Covid-19 konusu bile dahil
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edilerek oyundaki çeşitli görevler (gazete dağıtma, balık tutma, fidan
dikme, dondurma görevi vs.) içerisine oyundaki mekanları dezenfekte
etme görevi eklenmiştir. Bununla birlikte oyunda bireyler çeşitli meslekleri
de icra edebilmektedirler.

Şekil 6. Sanalika Oyununda Başlangıç Avatarları
7.

Değerlendirme

Her iki oyunda da oyuna giriş yapıldıktan sonra bireylerin başlangıç
avatarını seçmelerini istenir. Second Life başlangıç avatarlarının
sanalikaya göre daha gelişmiş ve gerçekçidir. Başlangıç avatarları arasında
Sanalika’da avatarın her hali sanil kullanılarak değiştirilebilirken Second
Life oyununda giyim, görünüş, göz rengi gibi birçok şeyi malzeme
toplanması ve oyunun geliştirilmesi sonucunda değiştirilmektedir. Her iki
oyunda da bireyler diğer kişiler ile sohbet edip arkadaşlık kurabilir, takas
gerçekleştirebilmektedir. Second Life oyununa giriş yapıldıktan sonra
“dünya yüklenir” yazısı dikkat çekmektedir. Ayrıca Second Life oyunu
Sanalika oyunundan daha gelişmiş bir alt yapıya sahip olması açısından
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içerisinde bulundurduğu özellikleri de daha fazladır. Örneğin Second Life
oyunu içerisinde gerçek dünyada mümkün olmayan gerçekleştirilmektedir.
Karakterin (insanın) ekipmansız bir şekilde uçması, hedeflenen bölgeye
ışınlanması, duvardan geçebilmek bunlardan bazılardır. Bununla birlikte
oyun içerisinde oyun içerisinde inşa etme seçeneği ile bir nesnenin doku,
içerik, özelliklerine göre nesne inşası yapılabilmektedir.
8.

Sonuç

Metaverse, yalnızca bir oyun dünyası şeklinde küçük düşünülecek
kadar geniş bir evren olarak nitelendirilmektedir. Metaverse evreni, bütün
evrenler arasında yer alabilecek, bütün evrenlerin de ilerisinde dijital bir
evreni karşılamaktadır. Bu sanal evrenler içinde yaşayan kişiler, dijital
gerçeklik gözlükleri gibi edinebilir teknolojileri sayesinde bulunmaktadır.
Küresel çapta, “New York Times ve Washington Post”, Türkiye’de ise
“Hürriyet ve Milliyet” gibi medya kurumlarının hemen hemen tümü
Metaverse evreni içerikli, geniş çerçeveli yayınlar paylaşmaktadır. “Epic
Games, Microsoft, Facebook ve SK Telecom” gibi şirketler, Metaverse
evrenleri yaratma projelerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.
“Nike, Adidas ve Visa” NFT ürünler ve harcamalarıyla bu yeni
dünyanın bir unsuru olacaklarını belirtmişlerdir. Metaverse evreni, çok
yeni bir teknoloji olarak nitelendirilmektedir. Metaverse evreni, teknolojik
yakınsamanın günümüzdeki zirvesi olarak gösterilmektedir. Metaverse
evreni, sosyal medyanın ve mobil internetin geleceği şeklinde
açıklanmaktadır. Metaverse evreni, bütün insanlığa yönelik süreçleri
etkilemektedir. Bu evren geliştikçe bireylerin bütün duyu organlarını
uyaracak bir yetkinlikle, gerçek yaşamdaki bütün periyotları bu dünyada
yaşıyormuş hissi oluşturacak bir uygulama halini almaktadır. Bu durum
bireylerin gerçek yaşantılar içindeymiş gibi benliklerini bu dünyadaki
tecrübeye göre oluşturmalarına yol açmaktadırlar. Kişiler “NFT’lerle”
kendi konumlarını, sosyoekonomik düzeylerini, kimliklerini, stillerini
kurgulamaktadırlar. Kişiler çevresindekilere avatarları yoluyla gösterecek,
artırılmış gerçeklik materyalleri ile bu hissi şahsen vücutlarıyla yaşıyormuş
algısını hissettirmişlerdir. Bundan dolayı kullanıcılar sanki gerçek
dünyadaymış gibi bu üç boyutlu dijital dünyada benliklerini
çevresindekilerinin talepleriyle oluşturmaktadır. Bilhassa pahalı markalar
adına yeni bir mağaza halini alan bu evren, bireylerin ideal benliklerine
uyumlu sanal ürünler ile farklı bir tüketim anlayışına zemin
hazırlamaktadırlar. Gelecekteki dünyadaki gerçek hayatın, Metaverse
evreni ile yeniden oluşturulacağı öngörülmektedir.
İncelenen oyunlar kapsamında benlik sunumu ve metaverse konusu ele
alındığında ifade edilebilir ki, insanların gerek metaverse evreninde gerek
metaverse temelli oyunlarda avatar olarak karakter oluşturmaları,
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benliklerini sanal ortamda olduklarından farklı bir şekilde sunmalarıdır. Bu
bağlamda bireylerin, oluşturdukları farklı türlerdeki karakterler ve
avatarlar, onların belki de gerçek dünyada olmak istedikleri bireyler,
yapmak istedikleri, oluşturmak istedikleri nesneler ve kurmak istedikleri
arkadaşlıkları yansıtmaktadır. Gerçekliğin ve sanal alemin farklılaşması,
bireylerin benliklerini farklı şekillerde sunmalarını sağlamaktadır. Bu
şekilde insanlar, gerçek yaşamda sergileyemedikleri benliklerini sanal
ortamlarda ve dijitalleşme yolu ile diğer bireylere sunma imkânı
bulabilmektedir.
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1. Giriş
Türk Dil Kurumu tarafından "Birtakım duygu ve düşünceleri belli
kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı" olarak tanımlanan
müzik, insanoğlunun varoluşundan beri hem insanların kendi iç
dünyalarıyla hem de diğer insanlarla iletişimlerinde köprü görevi
görmektedir.
Tüm insanlık tarihinde olduğu gibi, günümüzde de birçok kişi için
yaşamlarının ayrılmaz bir parçası konumunda olan müzik eğitim, yaş,
cinsiyet gibi ayırımlar olmaksızın her kültürden her milletten insana hitap
edebilme özelliği ile diğer sanat dallarından ayrılan en etkin sanat dalı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Müzik, sadece duygulara hitap etmenin yanı sıra çok çeşitli amaçlar için
kullanıla gelmiştir. Eğitimden, eğlenceye, terapiden, pazarlamaya birçok
alanda her dönemde insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru olmayı
başaran müzik, gün geçtikçe kullanım alanı yaygınlaşan ve alternatifi
olmayan etkili bir araç haline gelmiştir (Angı, 2013).
İçinde bulunduğu toplumun kültürel özellikleriyle şekillenen müzik,
toplumsal etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Müzik,
bu kültür oluşumunun en başından beri insanlıkla birlikte gelişmiş,
toplumla şekillenmiş, ihtiyaçlara göre değişmiş ve değiştirmiştir (Göher,
2009). Kültürel değişimi hızlandırarak, bireyleri yeni yaşam tarzına
yöneltme gücü ve etkisine sahip olan müzik, bireylerin toplumla
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bütünleşmesine yardımcı olmaktadır (Ulusoy, 2005). Nicholas Cook’un da
ifade ettiği gibi müzik, sadece sanatsal bir aktivite değil, kültürün içine
gömülü, insan değerlerini belirleyen duygularımızla doludur (1999; 9). Bu
bakımdan müziğin; gündelik hayatla ilgili izlere sahip bir kültür ürünü
olduğunu söylemek mümkündür. Kültürün içine bazen gömülü bazen de
açık vaziyette kendini her daim var eden müzik, her şeyin meta olarak
düşünülüp kullanıldığı günümüzde, tüm popüler kültür ögeleri gibi sürekli
olarak yeniden inşa edilir (Erol, 2009). Bu yeniden inşa sürecinde değişen
teknolojik sistemler kadar, sosyo–kültürel gelişmeler de belirleyici
olabilmektedir. Küreselleşmenin getirdiği kitlesellikte birleşen bireyler,
aynı zamanda kendi ürettikleri kişisel alanlarla da özgürleşmeye veya
yerelleşmeye çalışmaktadırlar. Müzik, bu bağlamda bireylerin kendilerini
ifade etmeye çalıştıkları arayışın bir karşılığı olarak düşünülebilir. Değişen
sosyal şartların bireyin müzik tarzlarını ve tercihlerini de etkilemesi,
müziğin sosyal kimliklerin yansıdığı sosyolojik betimleme alanına
dönüşmesi olarak yorumlanabilmektedir (Sağır ve Öztürk, 2015).
Bu noktada alt kültür ve alt kültürün kendini ifade etme biçimlerine
değinmeden önce popüler kültür kavramına kısaca yer verilmesinde fayda
görülmektedir. Günümüzde yaygın olarak beğenilen ve tüketilen anlamıyla
kullanılan popüler kelimesi Herder’e göre halka ait anlamındadır.
“Popüler”i bu anlamında kullananlar eleştirel kuramcıların aksine halkın
isteklerinin temel alınmasına dayanarak “halk bunu istiyor, popüler olan
haklıdır” diyerek popüler kültürü ve ürünlerini onaylamaktadırlar (Özbek,
2003). Bu ikinci tanımdan yola çıkarak popüler kültürün halkın arz ve
talepleri doğrultusunda çoğunluğu temel alan bir kavram olduğunu görmek
mümkündür ve bu tanım içinde ticari bir boyutu da barındırmaktadır.
Bununla birlikte popüler kültür öğelerinin büyük kitleler tarafından
tüketiliyor olması, toplumun her kesimi tarafından tercih edildiği anlamına
gelmez bu da alt kültür ve popüler kültür ayrımını ortaya çıkarmaktadır.
Popüler olanın aksine alt kültüre ait olan öğeler büyük kitlelere
ulaştırılmak amacıyla üretim sürecine girmez, bu öğeler alt kültürün
sürekliliğini destekleyici niteliktedir. Nitekim, kimi zaman alt kültür
öğelerinin “popüler kültür üreticileri” tarafından ekonomik kazanç
sağlamaya yönelik kullanıldığı durumlarda söz konusu olabilmektedir.
Amerika’dan dünyaya yayılan hip-hop kültürü, ticarileşmiş bir kültürel
meta olarak diğer ülkelere ihraç edilmiştir. Rap müzik, dışlanan ve ezilen
siyahilerin haklarını arama şekli olarak 1970’li yıllarda Amerika’da ortaya
çıkmıştır. İlk olarak Amerika’nın gettolarında varlık bulan rap müzik,
zamanla kendini dışlanmış ve haklarından mahrum bırakılmış hisseden
tüm alt kültür gruplarının kendilerini ifade etme şekline dönüşmüştür.
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“İfade özgürlüğünün ve sosyal adaletsizliğe karşı çıkmanın bir aracı
olarak kabul gören” (Jackson ve Anderson, 2009) rap müzik ile Türklerin
tanışması ise Almanya’da yaşayan ikinci kuşak Türk gençler aracılığıyla
olmuştur. Almanya’da yaşayan Türklerin sosyal dışlanmaya karşı bir tepki
aracı olarak oluşturduğu Cartel grubu ile Türkiye’ye aktarılan rap müzik
diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de farklı sınıf ve fikirden pek çok
gencin kendi arka planları doğrultusunda ses çıkarma özgürlüğü bulduğu
önemli bir platform olmuştur (Üçer, 2013). Genellikle toplumla
bütünleşemeyen ve isyanını rap müzik vasıtası ile dile getiren rap müzik
dinleyicisi gençlerin, toplum tarafından kabul görmeyen davranışlar
sergiledikleri, sisteme, adalete, yoksulluğa isyan ettiği görülmektedir
(Biçer ve Ertan, 2017). Temelinde isyan ve direniş yatan rap müziğin
sözleri de diğer müzik tarzlarına göre daha marjinal içeriklere sahiptir.
Ortaya çıkış sebebine paralel olarak rap müziğin sözlerinde sıkça; şiddet,
hakaret, cinsellik, isyan gibi olumsuz mesajları görmek son derece
olağandır (Bozkurt ve ark., 2015; Taşal ve Vural, 2011; Yurga, 2017)
Adorno popüler müziğin pasif dinleme yarattığını belirtmektedir.
Kapitalist sistem içerisinde sıkıcı iş hayatından uzaklaşmak isteyenler
günlük yaşamın stresinden kaçmak için müziği kullanmaktadır. Toplumlar
bu amaçla pop müzik gibi oluşumların peşinden gider. Popüler müziğin
tüketimi daima pasif ve sonsuz tekerrür içindedir ve dünyayı da olduğu
gibi ele alır (Storey, 2000). Kısacası, bu alanda ilk kez Adorno’nun
geliştirdiği perspektif popüler müziği, kapitalist sistemin bir çıktısı olarak
görür. Farklı olarak Gramsci popüler kültürde dinleyiciyi edilgen
konumdan çıkartıp, kendi anlamlarını üreten bir kullanıcıya
dönüştürmektedir (Adorno, 2013). Alt kültür müziği popüler müzikten
ayrılarak, bu günlük kurtuluş amacının da gerçek olmadığı, asıl kaçış
noktasının yeni bir toplumsal formasyon biçimi yaratmak üzere hiphop
kültürünün etrafında birleşmek olduğudur.
Müziğin birey ve toplum üzerindeki tüm bu etkilerini değerlendirirken
müziğin kitlelere ulaşmasını sağlayan iletişim araçlarının etkilerini de göz
önünde bulundurmak gerekmektedir. Ana akım iletişim araştırmalarının en
çok üzerinde durduğu konulardan biri etki konusu olmuştur. Türk Dil
Kurumuna göre etki, bir kişi ya da nesnenin başka bir kişi ya da şey
üzerindeki gücü ve tesiridir. Etki, iletişimde alıcı konumundaki kişi ya da
kişilerde süreçteki öğelerin neden olduğu gözlemlenebilir ve ölçülebilir
değişimi ifade eder (Fiske, 2013). Benzer şekilde Erdoğan (1990) da
etkiyi, iletişim sürecindeki öğelerin izleyici ya da dinleyici üzerinde
meydana getirdiği değişim şeklinde tanımlamaktadır. Söz konusu bu
değişim gözlenebilir ve ölçülebilir şekildedir ve iletişimdeki öğelerden
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birinde yapılacak bir değişim etkide de değişikliğe neden olur (Erdoğan,
1990).
Bu nokta da bireylerin her gün maruz kaldığı iletişim araçları ve bu
araçlar aracılığıyla kitlelere iletilen mesajların içerikleri önem
taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hassas nokta ise kitle iletişim
araçları ile kısa sürede kitlelere ulaşabilen ve problem müzik olarak
nitelenen şarkılar aracılığıyla olumsuz olarak nitelendirilen davranışların
olumlanarak dinleyiciler arasında kabul edilebilirliğini artırıp artırmadığı
konusudur. Yapılan çalışmalar direkt olarak dinleyicilerin davranışlarını
etkilemese de dinlenen müzik aracılığı ile yayılan olumsuz söylemlerin
aynı kültürü paylaşan kişiler arasında kolayca yayılmasını sağladığını
ortaya koymaktadır (Palamar JJ, Griffin-Tomas M ve Ompad DC, 2015).
Şiddet içeren medyaya maruz kalan kişilerin duygu ve davranışları
üzerine yapılan bir araştırmada, şiddeti yücelten sözler içeren şarkıların
dinletildiği gençlerde, şiddet içermeyen şarkı sözlerinin dinletildiği
gençlere oranla daha yoğun şiddete yönelik algılar olduğu gözlemlenmiştir
(Craig A. Anderson, Nicholas L. Carnagey ve Janie Eubanks, 2003).
İletişim araçlarının kitleler üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik yapılan
araştırmalarda olduğu gibi dinlenen müzik türünün kişilerin davranışları
üzerine etkisine yönelik de birçok çalışma yapılmış ve çalışmaların
sonuçlarına göre etki düzeyleri ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Kitle iletişim araçlarının etkileri ve kitle iletişim araçları ile yayılan
müziğin etkilerine ilişkin hangi görüş savunulursa savunulsun birey ve
toplum üzerinde etkili olduğu muhakkaktır.
Bu çalışma, müziğin kitleler üzerindeki etkilerini; bireylerin
duygularını, isyanlarını, iletişim biçimlerini, arkadaşlık ilişkilerini,
aileleriyle ve toplumla olan kavgalarını dile getirmede önemli bir araç olan
rap müzik üzerinden bir kez daha değerlendirmektedir.
2. Materyal ve Metot
Sigmund Freud için müzik, şifresi çözülecek bir metindir. Bu bağlamda
bir iletişim aracı olarak müziği ve özelde rap müzik parçalarını analiz
etmek değerlidir. Bu bağlamda, araştırma yapılan konuyla ilgili yazılı
belgelerin titizlikle analiz edilmesi olarak tanımlanan doküman incelemesi
(Yıldırım ve Şimşek, 2008) kullanılmıştır. Bu analiz yapılırken hangi rap
parçalarının analiz kapsamına dahil edileceği araştırılmış ve YouTube
dinlenme listeleri incelenmiştir. Dinlenme listesinde, Türkiye’de 2020
yılının en çok dinlenen şarkıları listesinden üst sıralarda yer alan üç şarkı
belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen şarkılar; Ezhel’in “Allah’ından
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Bul”, Khontkar’ın “Zengin” ve Uzi’nin "Makina" adlı şarkılarıdır.
Belirlenen şarkı sözleri, verilerin önceden belirlenen temalara göre
özetlendiği ve alıntılara yer verilerek yorumlandığı (Yıldırım ve Şimşek,
2011) betimsel analiz çerçevesinde irdelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen
şarkılar titizlikle incelenmiş ve rap şarkılarında hangi temalara vurgu
yapıldığı sorusuna yanıt aranmıştır.
Dinleyicilerini madde kullanımı, isyan, cinsellik, suça özendirme vb.
zararlı davranışlara yönlendirdiği düşünülen müzik türlerine problem
müzik denilmektedir (Şenel, 2014). Ezilen, dışlanan siyahilerin kendini
ifade etme şekli olarak doğan rap müzik de sözlerinde sıkça; şiddet, argo,
küfür, cinsellik, madde kullanımı ve isyan gibi olumsuz ifadeleri
barındırmasıyla problem müziklerden biri olmaktadır.
Çalışma
kapsamında belirlenen şarkıları sözleri betimsel analiz bağlamında
incelemeye tabi tutularak sözcükler sık kullanılan ifadeler bağlamında
anlam kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Söz konusu şarkılarda 10
farklı konudan doğrudan ya da dolaylı olarak bahsedildiği görülmüştür. Bu
10 konu, literatürde vurgu yapılan problem müzik özellikleriyle doğru
orantılı şekilde belirtilen beş farklı tema başlığı altında toplanmıştır.
Konuların toplandığı tema başlıkları şunlardır:
Eleştirilen konular: Toplumsal düzen ve eşitsizlik, insan ilişkileri gibi
konuların bahsedildiği kelimelerin yer aldığı temadır.
Argo ve Küfürlü Dil: Rap müzik yapan ve dinleyenlerin kendine has bir
jargonu ve dili vardır. Bu dilde genellikle argo ve küfür içermektedir. Bu
tema altında da argo ve küfür içeren ifadelere yer verilmiştir.
Şiddet ve Suç İfadeleri: Silah kullanımı, suç işleme ya da özendirme vb.
ifadelerin yer aldığı temadır.
Alkol ve Madde kullanımı: Alkol ve madde bağımlılığına ilişkin
ifadelerin yer aldığı temadır.
Cinsellik/Toplumsal Cinsiyet: Cinsellik ve toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı içeren ifadeler bu tema altında değerlendirilmiştir.
3. Bulgular
3.1. Eleştirilen Konular Teması Üzerinden İnceleme
Bu başlık altında yapılan betimsel inceleme şarkı sözlerinde geçen
örtük ya da açık biçimde ifade edilen toplumsal düzen, eşitsizlik, insan
ilişkileri, iktidar eleştirisi, zengin ve yoksul insanlar arasındaki sınıf
farklılıklarının yarattığı sorunlar üzerinde durulmuştur. Ezhel’in 38
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Milyon izleme alan “Allah’ından Bul” şarkısının sözlerinin neredeyse
tamamının toplum eleştirisi üzerine olduğu görülmektedir. “Kötü insanlar
kötü”, “Memnun edemezsin kimseyi” “Hain dolu etraf” gibi sözleriyle
toplumdaki bireylerin kurdukları ilişkilerin giderek yozlaştığını ima
etmektedir. Sözlerin devamında insanların bu yozlaşmadan da rahatsızlık
duymadıkları, aksine bundan övündüklerini belirtmektedir. “Salieri
Kompleksi”1 ifadesini kullanarak eleştirdiği insanların, birbirlerinin
zekalarını kıskandıklarını işaret etmektedir. Özellikle sanatsal zekanın
kıskanılması ile adlandırılan bu terim aracılığıyla aynı zamanda sanat
camiası içerisindeki diğer rap müzik söyleyen şarkıcılara da göndermede
bulunmaktadır. Toplumun kıskanç ve diğerlerini aşağı gören yapısını,
şarkısındaki sözlerle anlatmıştır. “Dışardayım ama bak zihinler hapis”
insanların hapishanede olmasa bile, zihinsel olarak bir hapishane
ortamında bulunduklarını, tıpkı hapishanede olduğu gibi zihinsel
hapishanelere de düşünmenin yasaklandığını ima ederek toplumsal bir
eleştiriyi dile getirmektedir.
Khontkar’ın “Zengin” isimli şarkı sözleri betimsel olarak
incelendiğinde, zengin ve yoksul insanlar arasındaki farkın konu edildiği
görülmektedir. Zengin insanların nasıl göründüğünü anlattığı şarkı
sözlerinde geçen
“Altınla kaplı dişlerim (gold)
Üstüm başım hepsi seçkin (drip, drip)
Pantolon dar cepler şişkin (wow drip, drip)
Sürtüğünden belli zevksiz (bleeh)
Khontkar sanki hayli zengin (i'm rich, rich)”
Taksit yok peşin geçelim (take, rich, rich)
Dolap doldu yer seçelim (bleedat) ifadeleri, zenginlerin tek tip bir giyim
tarzlarının olduğunu ve dış görünüşün zenginliğin önemli bir gösterge aracı
olduğunu vurgulamaktadır. “Düşmez belimden otomatik, düşmez elimden
paralar bak hiç” sözünde geçen “otomatik” ifadesi ile zenginlerin silah
1

Salieri Kompleksi: Özellikle sanat ve akademik alanda görülen, bir başkasının zekasını
ve sanatsal dehasını kıskanma halidir. Salieri Kompleksi, ismini ünlü besteci Antonio
Salieri’den alan bir hastalıktır. Salieri’nin Mozart’ın müzikal zekasını kıskandığı dönemde
ortaya çıkan bir terimdir (https://www.bilimkurgukulubu.com/genel/inceleme/salierikompleksi/).

185

sahibi seçkinler olduğu ima edilirken, zengin insanların her an suç
işleyebilecek potansiyel suçlu olarak görüldüğü göndermesinde de
bulunulmaktadır. Zengin insanlara karşı net bir karşı duruşun hâkim
olduğu sözlerde, yoksullar adeta korunmaktadır. “Teneke çene çalar anca
hani ekürisi” diyerek de yine toplumsal olarak bir eleştiri olduğu
düşünülmektedir. Üretmeyen, sadece tüketici konumunda olan oturduğu
yerden herkesi eleştiren ve yargılayan bir toplumsal düzen olduğu şarkının
geneline hakimdir. Bu sözle de ifade edildiği gibi, böyle kişilerin sadece
boş konuştuğu, yanında bir başka kişi olmadan tek başına bir anlam ifade
etmeyeceği söylenmektedir.
Uzi’nin “Makine” isimli şarkısında ise,
Düştüysen kalk, gel kendine
Daha iyisi yok, var farkına
Düş kırıklıkların olduysa bile
Sen makinasın makina! Diyerek insanların makineden farksız
kurgulanmış birer bireyler olduğunu söylemektedir. Şarkı, toplum eleştirisi
de yaparak, parası olanların çok daha fazla söz hakkı varmış gibi
göründüğünü, oysa herkesin bir gün toprak altına gideceğini
belirtmektedir. Yine zengin ve fakir arasındaki sınıfsal farklılıklara
gönderme yapıldığı düşünülmektedir.
3.2. Argo ve Küfürlü Dil Kullanımı Teması Üzerinden İnceleme
Rap müzik yapan ve dinleyenlerin kendine has bir jargonu ve dili
vardır. Bu dilde genellikle argo ve küfür içermektedir. Bu tema altında da
argo ve küfür içeren ifadelere yer verilmiştir. Küfretmek, aşağılamak,
hakaret etmek gibi durumlar sözlü şiddet ve/veya psikolojik şiddet olarak
değerlendirilmektedir. Ezhel’in Allah’ından Bul isimli şarkısına
bakıldığında, “Otu b..ku yargılarlar”, “Derler şimdi g..tü kalktı” “Alayı
salak mı lan?” ifadeleri yer almaktadır. Kaba bir dilin hâkim olduğu
şarkının sözlerinde sıkça küfür kullanılmaktadır. Khontkar’ın Zengin
isimli şarkısında da genel olarak kaba bir dilin hakim olduğunu söylemek
mümkündür. Şarkının içerisinde “lan”, “mal” gibi argo ifadeler yer
almaktadır. Uzi’nin makine isimli şarkısında da yine küfürlü ve argo dilin
kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, şarkıda “Bozuk yapıp gö..ne sok eğer
para bolsa” ve “yallah” gibi ifadelere rastlanmaktadır.
Anderson ve Carnagey rap müziği dinleyen 162 öğrenci üzerine
yaptıkları araştırmada (2003) şiddet içeren müzikleri dinleyenlerin, bu tür
müziği dinlemeyenlere oranla “şiddete daha yatkın olduklarını” tespit
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etmişlerdir. Şiddet, küfür ve hakaret içeren müziklerin ritim tarafı, müziğin
etkileyiciliğine katkıda bulunmakta ve kalıcı olmaktadır.
3.3. Şiddet ve Suç İfadeleri Kullanımı
Silah kullanımı, suç işleme, suça özendirme vb. ifadelerin yer aldığı
temadır. Ezhel’in “Allah’ından Bul” isimli şarkısında “hain, linç, düşman”
gibi şiddeti ve suçu çağrıştıran kelimelerin şarkının genelinde hâkim
olduğu görülmektedir. Ayrıca doğrudan “silah” kelimesinin kullanıldığı ve
yaptığı müziği bir silah gibi kullandığını belirttiği “silahım müzikken
olamam terörist” sözünün de açıkça suçu çağrıştırdığı görülmektedir.
Khontkar’ın “Zengin” şarkısında da “Düşmez belimden otomatik”
sözlerindeki “otomatik” kelimesi silahı işaret etmektedir. Şarkıda geçen;
“Gyme adım atmamam farketmez silah alır renginizi (pa, pa, pa)
Bize kazık atçak ha sıkar biraz dur göreyim şeklinizi (mal)” sözlerinde
tehdit içeren imalar olduğu görülmektedir.
Uzi’nin "Makina" isimli şarkısında geçen ifadeler silahı, çatışmayı ve
şiddeti işaret etmektedir.
“Belimdeki benim değil, onu koydu abiler
Sen tetiği çek, kalanı kurşunların halleder”
Ve bazı bölümlerde geçen sözler de yine suçu, şiddeti ve çatışmaya itici
karşıt olma halini atlatmaktadır.
“İstediğini alacaksın 2 kurşun ya da diss
Dostların başa bakar, düşmanın ayağa”
Literatür incelendiğinde araştırmacılar, şiddetin geçtiği rap şarkılarının
şiddeti meşrulaştırdığını söylemektedir (Weitzer ve Kubrin, 2009).
Weitzer ve Kubrin’in de yaptığı araştırmalar sonucunda vardığı kanının
Türk rap şarkıları içinde geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Yani, şiddet
içeren davranış biçimlerinin çoğu, daha geniş toplumdaki egemen
değerlerin bir yansımasıdır. Bu nedenle rap müziğin temelini oluşturan
bazı değerler egemen kültürün yan ürünleri özelliğini taşımaktadır.
3.4. Alkol ve Madde kullanımı Teması Üzerinden İnceleme
Alkol ve madde bağımlılığına ilişkin ifadelerin yer aldığı temadır. Şarkı
sözlerinin özendirici etkisinden hareketle bu temada incelenilen şarkı
sözlerinde alkol ve madde kullanımından doğrudan bahsedilirken,
kullanımlarının da teşvik edildiği görülmektedir.
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“Dışardayım ama bak zihinler hapis
Takamam sizleri yakarım cannabis” sözünde görüldüğü gibi
uyuşturucu madde isminden doğrudan bahsedilmektedir.
“Artık 5 kilo da bi' gecede biter
Yaktık tüm olanı, dayanmadı ciğer”
Sözlerinde de madde kullanımı açıkça belirtilmektedir. Uyuşturucu
madde isimlerinin açıkça verildiği, kullanılınca nasıl bir etkisinin
olduğunun vurgulandığı şarkı sözlerinin müziğin bireyler üzerindeki etkisi
düşünüldüğünde, özellikle gençlerin madde kullanımına özeneceğini
düşünmek yersiz olmaz.
3.5. Cinsellik/Toplumsal Cinsiyet
Rap şarkılarının çoğunda olduğu gibi bu çalışma kapsamında incelenen
şarkı sözlerinde de kadına yönelik hakaret içeren, erkeği yüceltip kadının
değersiz olduğunu vurgulayan, kadınların cinselliğini öne çıkaran sözlere
rastlanmaktadır.
“Sürtüğünden belli zevksiz (bleeh),
Sürtüğü düşünmem çok o bana döner o geri (ring, ring)”
Şarkı sözündeki “sürtük” ifadesi kadını aşağılayan, ötekileştiren,
bayağı olan ve değersizleştiren bir ima içermektedir. Şarkı sözleri
aracılığıyla kadınların toplumdaki yerinin erkekler tarafından belirlendiği
düşünülürse, bir erkek tarafından yazılan şarkı sözünde kadınların
aşağılanması psikolojik şiddet olarak düşünülmektedir.
Öte yandan, “Belimdeki benim değil, onu koydu abiler” sözündeki
“abilerin” gücüne vurgu yapılırken bir yandan da erkekliğin yüceltildiği
görülmektedir. İncelenen üç şarkı sözünün de benzer imalar içerdiği
bulgulanmaktadır.
Her toplumda kadınlara ve erkeklere belirli nitelikler atfedilerek,
kadınlar ve erkekler belirli roller ve davranış kodlarıyla etiketlenirler.
Ataerkinin daha güçlü olduğu toplumların kadınlara yakıştırdığı sıfatlar ve
onları damgaladığı kişilik özellikleri, kadınların erkeklere kıyasla ikincil
pozisyonlarını yansıtır. Toplumsal cinsiyet klişeleri “erkek ve kadın
karakterlerine ilişkin basitleştirilmiş fakat çok güçlü bir şekilde
benimsenmiş düşünceleri ifade eder” (Kottak, 2008). Örneğin Sanga
(2018) müzik videolarındaki transgresif toplumsal cinsiyet davranışlarını
incelediği çalışmasında, kadın öznenin sahip olduğu gücün erkek gücü ile
tanımlandığını veya baba gibi bir erkek özneden alındığının gösterildiğini
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belirtmektedir. Jeffries’e göre (2011; 86) rap müzikteki erkekliğin
söylemlerini üreten sosyal güçler arasında, bazı cinsiyet performanslarını
diğerlerinden daha fazla ödüllendiren hegemonik erkeklik ve cinsiyet
normları yer almaktadır. Bunun sonucu olarak, şarkı sözleri aracılığıyla her
şeyin doğalmış ve normalmiş gibi düşünülmesi aşikardır.
Bu çalışmada bir popüler kültür ürünü olarak ele alınan rap müzik de her ne kadar bir alt kültür ürünü olarak egemen normlara itirazlar içerme
iddiasında olsa da- cinsiyetçilik, cinsiyet eşitsizliği ve egemen toplumsal
cinsiyet rollerinin inşasına katkıda bulunan bir içeriğe sahiptir. Jeffries
(2011; 9), Amerika’da rap müziğini de içeren Hip-Hop kültürünün ırk ve
toplumsal cinsiyet normlarının sıklıkla çatıştığı ve kesiştiği karmaşık bir
alan olduğunu ileri sürer. Hip-Hop’un toplumsal cinsiyet sorununun
merkezinde kadınların retorik olarak nesneleştirildiği, küçük görüldüğü ve
aşağılandığı sayısız performans vardır (Jeffries, 2011; 154).
4. Sonuç
Türkiye müzik çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Rap
müzik de bu çeşitlilik içinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma
kapsamında da özellikle genç kesim olmak üzere toplumun büyük
çoğunluğu tarafından tercih edilen ve temelinde eleştiri olan rap müzik
şarkı sözleri irdelenmiştir.
Alt kültür ögesi olarak rap müzik, muhalif tavırlarla sistem eleştirisi
yapıyor olsa da bu eleştirileri dile getiriş yöntemleri her zaman tartışılan
bir konu olmuştur. Müzik ait olduğu toplumun kültürel özelliklerinden
izler taşır ve icra edildiği toplumun yaşamına da etkileri bulunur.
Dinlenilen müzik tüm bireylerin yaşamlarını olumlu ya da olumsuz
etkileyebilmekle birlikte özellikle genç kesim söz konusu olduğunda bu
etki daha derin olabilmektedir. Özellikle problem müzik olarak addedilen
müzik türlerini tercih eden gençlerin duyguları ve davranış biçimleri söz
konusu müziklerden yoğun olarak etkilenebilmektedir. Bu kapsamda söz
konusu bu çalışmada, dinleyicileri olumsuz etkileyebileceği düşünülen söz
yapıları irdelenmek istenmiştir. Bu nedenle özellikle en çok dinlenen
parçalar seçilerek bu olumsuz söylemlerin ne kadar çok kişi üzerinde etkili
olabileceği üzerinde durulmuştur.
Nitekim çalışmaya dahil edilen rap müzik parçaları incelendiğinde
dinleyici kitleyi olumsuz etkiyebileceği düşünülen konular; “Eleştirilen
konular” , “Argo ve Küfürlü Dil”, “Şiddet ve Suç İfadeleri”, “Alkol ve
Madde kullanımı”, “Cinsellik/Toplumsal Cinsiyet” olmak üzere 5 tema
altında toplanmıştır.
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Tüm temaların altındaki ifadeler incelendiğinde, şarkı sözlerinin
mevcut düzene bir baş kaldırı barındırdığı ve bunu yaparken sıklıkla argo
ve küfürden faydalandığı görülmektedir. Ayrıca şarkıların geneline
yayılmış şekilde; şiddet, suç, alkol ve madde kullanımı ifadelerine yer
verildiği görülmektedir. Bununla birlikte şarkılarda kadını hor gören,
aşağılayan ifadelerin kullanılmasının neredeyse rap müzik için sıradan bir
durumu işaret ettiği söylenebilmektedir.
Sanat eserleri geniş topluluklara ulaşarak kişilerin davranış ve
düşünceleri üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir toplum
yapısı için sanatın tüm alanlarında olduğu gibi müzik eserlerinde de
özellikle çocuk ve gençler söz konusuyken çok daha hassas davranılması
son derece önemlidir. Bu doğrultuda gençler tarafından çok tercih edilen
rap müzik parçalarının da gerek sözleri gerekse görselleri ile gençleri
olumsuz davranışlara sevk edebilecek içeriklerden arındırılması önemli bir
konudur.
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1.Giriş :
Adli ve yasal bir çözüme gitmeden önce uygulanan alternatif çözüm
yollarından biri olan arabuluculuk uygulama aşamasında müzakere gibi
dinamik bir hizmeti veren görevlilerin kişilerarası iletişim ve etkili iletişim
becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan bir çalışmadır.
Bu araştırmada arabulucuların günlük hayatta yaşadıkları birçok
uyuşmazlık eylemine karşı kişilerin bakış açılarını değiştirerek
anlaşmazlıkları alternatif çözüm yolları ile çözebilmek için müzakereci ve
arabulucu olacak kişilerin eğitimden geçerek etkili iletişim becerilerini
kullanmadaki yetkinliklerini ortaya koymak, kişilerarası yaşanan
çatışmaların azaltılması ve etkili iletişim becerilerinin arttırılmasına ilişkin
görüş ve öneriler ortaya koymaktır.
Günümüzde yaygınlaşan ve insanın ayrılmaz bir parçası olan alternatif
uyuşmazlık çözme yöntemlerinden müzakereyi taraflar arasında, karşılıklı
görüşme, iletişim, fikir alışverişi ve bilgi aktarı sonucunda belirli bir
konunun ele alınması olarak tanımlayabiliriz. (Sığrı, Müzakere, 2018, s.
55)
Karmaşık bir konuyu her iki taraf içinde makul çözüm bulma olarak
nitelendirilen “müzakere” ifadesi olarak tanımlanırken bu esnada ortaya
çıkan tartışma, pazarlık gibi uygar çözüm sürecine de” müzakere süreci”
denir. (Çoşkun & Demiröz, 2019, s. 16)
Uzlaştırmacı kendini ve uzlaştıracağı kişileri iyi tanır, taraflarla etkili
iletişime ve etkileşime girerek uygun ortamı hazırlar. Bu süreci yaparken
çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasını sağlayacak kişilerarası iletişimi ve
etkili iletişim becerilerini öğrenmektir. Sadece bir mesaj gönderme ve alma
olarak görmemiz gereken iletişim karşılıklı etkileşim sürecidir. Duygu,
düşünce, bilgilerin her türlü yolla kişiden kişiye aktarılmasıdır. (Aytekin,
2021, s. 9)
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İletişim: “duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü
yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon”
şeklinde tanımlanmıştır. (TDK , 2022)
Farklı farklı tanımlardan hareketle, iletişimin insanoğlu için bir ihtiyaç,
önemli bir gösterge ve kendini ifade edebilmesi için bir aracı ve sorunların
çözüm yolu olduğunu söyleyebiliriz. (Gülbahar & Aksungur, 2018, s. 438)
Etkili iletişim eğitim-öğretim sürecinin verimli olmasına ve öğrenciler
arasında olumlu ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Olumsuz iletişim ise
öğrencilerde düşük motivasyon, okul terki ve kendini yetersiz görme gibi
davranışlara sebebiyet vermektedir. (Yoluk, Şahin, 2020, s. 2)
İletişimin olmazsa olmaz koşullarından birisi sosyal bir varlık olan
insanın diğer insanlarla birlikte yaşaması ve onlarla iletişim kurmasıdır.
Kişilerarası iletişim; en az iki insanın bilgi, düşünce, duygu ve yaşantılarını
karşılıklı paylaştıkları psiko-sosyal bir süreçtir. Bu süreçte Kaynak(verici),
hedef(alıcı), mesaj-ileti ve kanal olmak üzere dört temel öğesi ve bu öğeler
arasında iletişimi sağlayan kodlama, kod açma, yorumlama, geri bildirim
ve gürültü den oluşan beş süreç vardır (Kaya, 2021, s. 31)
İletişimi; etkileri bakımından olumlu- olumsuz iletişim, yönü
bakımından tek- çift- yatay ve dikey iletişim, ilişki bakımından kişi içikişilerarası- grup içi ve kitle iletişim, kod sistemleri bakımından yazılısözlü ve sözsüz iletişim, zaman ve mekan boyutuna göre yüz yüze ve
uzaktan iletişim olarak sınıflandırılabilir. (Kaya, 2021, s. 31)
Konumuzu oluşturan kişilerarsı iletişimin; 1-yüz yüze olması 2-iki
yönlü olması 3- zaman ve mekan birliği içinde sözlü ve sözsüz olması gibi
koşulların olması belirtilmektedir. Kişisel özellikler, algı, duygular, kültür
ve fiziksel çevre gibi faktörler iletişim sürecimizi etkilemektedir. Örneğin
karşımızdakinin cinsiyeti ona nasıl davranacağımızı belirleyen unsurlardan
birinin olması, kişinin diğer bir kişi veya olayı olumlu yönünden dolayı
tümden olumlu veya tek bir olumsuzlukla tümden olumsuz olarak
değerlendirilmesi anlamına gelen hale etkisi ve Şekil 1 de gösterilen
Müller Lyer İllüzyonu ile aslında her iki çubuğunda eşit uzunlukta
olmasına rağmen mutemelen b çubuğunun daha uzun olduğu
söyleyebilirsiniz örnek şekillerdeki gibi duyu organlarımız zamam zaman
algı yanılmalarına neden olmaktadır. (Siyez, 2021, s. 70)
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Şekil 1: Müller Lyer İllüzyonu

Kaynak: (Siyez, 2021, s. 70)
Arabulucuların çatışma çözme ve iletişim becerileri hakkında elde
ettikleri bilgilerle ve sosyal becerilerle bireysel ve toplumsal ilişkilerde
başkalarıyla daha başarılı daha etkili iletişim kurduğunu görmekteyiz.
(Damirch & Bilge, 2014, s. 310) Burada bahsedilen sosyal becerileri 3
grupta değerlendirebiliriz. 1-Sosyal İşbirliği ile bireylerin motivasyonu ve
özsaygıları artar ve ulaşılabilirliği daha yüksektir. 2- Sosyal bağımsızlık
birey iletişim başlatma, sürdürme, öz güven sahibi olma gibi becerileri
kapsarken, 3- sosyal etkileşim ile yetişkinlerin sorunlarına duyarlı,
çocukların haklarına karşı duyarlı ve gerektiğinde özür dileme gibi
becerileri ifade eder. (Atabey, 2018, s. 190)
Etkili bireyler rasyonel karar verebilme, eleştirel düşünebilme ve diğer
bireylerle iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. (Dönmez, 2022, s. 4)
Bura da geçen İletişim kurabilme yetisi ve özelliği insanlarda doğuştan
görülebilen ayrıcalıklı ve önemli bir özelliktir. (Adiloğulları, Görgülü, &
Şenel, 2019, s. 48)
İletişim kavramı; süreç, insanlar arası iletişim, bilgi, etki, düşünce,
haber, duygu, ifade, anlam, mesafe, temel eğitim becerileri vs birçok süreci
kapsamaktadır. Bu süreçte insanlarasın da bilgi, düşünce, duygu ve
davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasında bir ilişkileşme yoluyla bir
insandan diğerlerine bazı kanallar kullanarak aktarılmaktadır. (Yüksel,
2019, s. 12)
Johari Penceri olarak nitelendirdiğimiz ve dört alandan oluşan şekil 2
de de gösterilen pencere örneğinde olduğu üzere; kişinin hem kendisinin
hem de başkalarının farkında olduğu bu açık alanda kişi daha çok
sosyaldir. Kişinin kendisinin ve başkalarının farkında olmadığı bilinmeyen
alanda sosyalleşme düşüktür. Kişinin kendisinin farkında olmadığı buna
rağmen başkaları tarafından bilinen görülen kör alanda kişi bu durumun
kendisine zarar verdiğinin farkında değildir. Kişinin kendisinin farkında
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olduğu buna rağmen başkalarının farkında olmadığı gizli bir alandan
oluşur. (Özveren, 2021, s. 22-24)
Şekil 2: Johari Penceresi Modeli

Kaynak: (Özveren, 2021, s. 22)
2.Arabuluculuk Aşamalarından Müzakere:
Alternatif uyuşmazlık çözümlerinden birisi olan müzakere; taraflar
arasındaki anlaşmazlıkları her iki tarafında karşılıklı uzlaşma sağlayarak
çözüme kovuşturmak amacıyla görüşme yaptıkları bir süreçtir. Bu süreçte
tarafları bir araya getiren bağımsız ve tarafsız kişiye arabulucu denir.
Moore (2003) tarafından şekil de gösterilen bakış açısı ile uyuşmazlığın
şiddeti arttıkça ve kazan –kaybet yöntemi benimsendikçe çözüm
yaklaşımları da farklılaşmaktadır. Müzakere türlerine baktığımızda
Kazan-Kaybet Müzakere: Dağıtıcı-Paylaştırıcı-Pozisyon temelli
müzakere olarak da nitelendirebileceğimiz bu müzakere türünde hedef
pastanın en çok pay almak, motivasyon kaynağı bir tarafın kazancının
diğer tarafın kaybı, düşük seviyede bilgi paylaşımı, geleneksel, zıt, kısa
süreli ilişki, az sayıda konu, klasik çözümler ve teklif, tehdit vb süreçler
mevcuttur. Kazan-Kazan Müzakere: Bütünleştirici-İhtiyaç temelli
müzakere olarak da nitelendirdiğimiz bu müzakere türünde hedef pastayı
büyütmek, motivasyon kaynağı tarafların ortak çıktıları en yüksek
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seviyede tutma, yüksek seviye bilgi paylaşımı, yenilikçi ve yaratıcı, ortak,
uzun dönemli ilişki, çok sayıda konu, yeni çözümler ve teklif, diyalog vb
süreçler mevcuttur. Harvard Müzakere: Kişileri problemlerden ayrı
tutarak, pozisyonlar, taleplere değil ihtiyaçlara odaklanma, karşılık kazanç
seçenekleri yaratmak ve nesnel objektif kriterlere uygulamak özelliklerine
sahip bir müzakere modeli ve son olarak da işlem maliyeti, karşılıklı
tatmin, tarafların ilişkilerinden, uyuşmazlığın nüksetme durumu
nitelikleriyle karşımıza çıkan çıkar-menfaat, hak ve güç temelli
müzakere türlerinden oluşmaktadır. (Sığrı, Müzakere, 2018, s. 50-51-6176-81)
Şekil 3: Uyuşmazlık Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yöntemleri (AUÇ)

Kaynak: (Sığrı, Müzakere, 2018, s. 51)
Müzakere süreci; Müzakere edilecek konuların saplanması ve
hedeflerin belirlenmesi aşaması olan hazırlık, problemleri çözebilmek için
strateji ve taktiklerin belirlendiği yürütülme ve anlaşmaya varma, el
sıkışma olarak nitelendirilen sonuçlandırma aşamalarından oluşur.
(Özarallı, 2015, s. 140-142)
Müzakere aşamalarında kullanabileceğimiz 5 temel stratejileri
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şöyle ki uyuşmazlığın türüne-durumunakişiye-zamana göre farklı bir strateji belirlenebilir. Örneğin sonucun karşı
taraf için önemli karşı tarafın ne istediğinin önemli olmadı rekabetçi
yaklaşım, gerilimin azaltmak amaçlı kaçınmacı yaklaşım, kendi
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önceliklerini göz ardı eden uyuşmacı yaklaşım, kazanan ve kaybedenin
olmadığı uzlaşmacı yaklaşım ve hem konuya hemde ilişkiye önem veren
her iki tarafında istekli olduğu işbirlikçi-Problem çözücü yaklaşım
verilebilir. (Sığrı, 2021, s. 160-161)
Şekil 4: İkili İlgi Modeli Kapsamında Uyuşmazlık Çözüm Tarzı

Kaynak: (Sığrı, 2021, s. 158)
Müzakere sürecinde bireylerin düşüncelerini, isteklerini birbirlerine
aktarabilmelerinde iletişimin önemi büyüktür. İletişim becerisi karşı
tarafın ikna etme düzeyini arttırırken, ikna ise müzakere sonuçlarına etki
etmektedir. Müzakere iletişimin hangi yöntemle ( telefonla, bilgisayardan,
yüz yüze vs) yapıldığı ve müzakerecilerin hakim olduğu dilde
görüşmelerin gerçekleşmesi müzakereleri etkilemektedir. Müzakerenin bir
iletişim sistemi olmasını ve bu süreçte her bir unsurun iletişimi
düzenlemede etkin bir role sahip olduğunu nitelendiren birinci gruba giren
temel bileşenler yaklaşımına ek olarak müzakere ve iletişim ilişkileri
üzerine aracılı ve aracısız iletişim araçları ile mekanistik yaklaşım, sözel
ve sözel olmayan psikolojik yaklaşım, korunan ve değiştirilen anlamlara
odaklanan yorumlayıcı-sembolik yaklaşım, sözlü ve sözsüz mesajların
sırasına- oluşumuna önem veren sistemler- etkileşim yaklaşımı olmak
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üzere dört yaklaşımdan bahsedebiliriz. Ayrıca ikinci grup olarak
nitelendirdiğimiz ve iletişimi müzakere sistemine etki eden bağımsız unsur
olarak görüldüğü etki modelidir. (Dede, 2019, s. 212-213-214)
Çatışmalar ortak sorunların yüz yüze karşılıklı iletişim ile, isteklerin ve
nedenlerinin belirlenmesi ile, duygularının ve nedenlerinin belirlenmesi
ile, diğer kişilerin istemlerinin, duygularının ve bunların sebeplerinin
empati ve etkin dinleme teknikleri yoluyla anlaşıldığının gösterilmesi ile,
karşılıklı kazançları içeren çözüm seçeneklerinin yaratılması ve adaletli,
eşit ve akılcı anlaşama yaratılması olmak üzere 5 basamakta müzakere
yoluyla çözümlenmektedir. (Zengin, 2008, s. 43-45)
Müzakere süreci dinamik süreçtir. Bu süreci tamamlayan kavramlar
aşağıdaki şekilde daha net görülmektedir. Şöyle ki altında veya üzerinde
bir teklif ile devam ettirilemeyecek süreç ile direnç noktası, müzakerelerin
sonuçlandırılmak istendiği süreç ile hedef noktası, mevcut müzakere
görüşmelerinde anlaşma sağlanamaz ve olumsuzluk durumda alternatif B
Planı –BATNA, taraflardan birinin ilk teklif süreci, taraflardan birinin
verdiği ilk teklife istinaden verilen karşılık teklifi ve tarafların direnç
noktaları arasında kalan anlaşama aralığı olmak üzere altı farklı süreçten
oluşmaktadır. (Sığrı, 2021, s. 163-164)
Şekil 5: Müzakere Dinamiklerinin Grafik Üzerinde Gösterimi

Kaynak: (Sığrı, 2021, s. 164)
Aşağıdaki şekil 1A görüldüğü üzere alıcının direnç noktası satıcınınki
den büyükse pozitif anlaşma yine şekil 1B görüldüğü üzere satıcının direnç
noktası alıcınınki den büyükse negatif anlaşma olarak nitelendirebiliriz.
(Sığrı & Varoğlu, 2013)
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Şekil 6/a Pozitif Anlaşama Alanı

Şekil 6/b Negatif Anlaşma Alanı

Kaynak: (Sığrı & Varoğlu, 2013, s. 70-71)
4 temel müzakere süreci safhaları vardır. Bunlar hedefin tespit edildiği,
kendisi ve taraflar hakkında objektif standartlar hakkında bilgilerin
toplandığı ve çıkarlar-doğrular-güç kavramları ile müzakerenin
çerçevelendirdiği müzakereye hazırlık ve planlama safhası, tekliflerintavizlerin alınıp verildiği müzakerenin yürütülmesi, tarafların gerçekleri
açıkladığı müzakerenin bitirme ve anlaşma yapma ve son olarak bu süreçte
yapılan hatalardan ders çıkarmak, ileriki müzakerelerde düzeltici önlemler
alınması ve anlaşmanın genel değerlendirmesini yapma amacıyla
müzakerenin değerlendirmesi saflarıdır. (Sığrı & Varoğlu, 2013, s. 84-112)
3. İletişim Modelleri:
İletişim literatürde bir çok modellerle açıklanmıştır.
3.1 Aristo Modeli: Bu model de Şekil 7 de görüldüğü üzere kaynak,
ileti ve alıcı olmak üzere 3 temel unsur ile belirli kaynaktan belirli bir
hedefe-alıcıya doğru tek yönlü bir iletişimdir.
Şekil 7: Aristo Modeli

Kaynak: (Kaya, 2021, s. 28)
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3.2 Laswell Modeli: Siyaset biliminin temel sorusunu olan “Kim, neyi,
ne zaman, nasıl elde eder” paradigmalarının kitle iletişime uyarlanması
olan kaynak, mesaj, kanal ve hedef gibi dört temel unsurdan oluşan tek
yönlü bir iletişim modelidir.
Şekil 8: Lasswell Modeli

Kaynak: (Kaya, 2021, s. 28)
3.3 Osgood ve Schramm’ın Dairesel Modeli : İletişim sürecindeki
aktörlerin davranışlar üzerine odaklanan, rollerin sürekli değiştiği ve
şekilde de görüldüğü üzere süreç dairesel olarak devam etmekte ve iletişim
olgusu kitle iletişimden sıyrılarak kişilerarası iletişime doğru geçiş
başlamıştır.
7
Şekil 9: Osgood ve Schramm’ın Dairesel Modeli

Kaynak: (Kaya, 2021, s. 29)
3.4 Dance’ın Sarmal Modeli : Etkileşim odaklı modellerin öncüsü bu
model dairesel model gibi iletişi asla başladığı bir noktaya gelmeyeceği ve
iletişimin ileriye dönük ve dinamik bir süreç olduğunu benimsemiştir.
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Şekil 10: Dance’ın Sarmal İletişim Modeli

Kaynak: (Kaya, 2021, s. 30)
3.5 Berlo modeli: 5 unsurdan oluşan bu modelde mesajın alıcı üzerinde
olumlu veya olumsuz etkisinin olduğu ve bu etkinin analizi ile
değerlendirildiği öne sürülmüştür.
Şekil 11 Berlo Modeli

Kaynak: (Gemici , 2022, s. 48)
3.6 Wilbur Schramm Modeli: Bu model ile kaynak bir mesajı
kodlayarak, mesajın alındığı ve kodun çözüldüğü bir kanal yoluyla hedefe
iletilmektedir. Sonraki süreçte sosyolojik yön dikkate alınarak kaynak ve
hedefin ortak noktalarının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Kaynak ve
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hedefin deneyim alanlarında
keşişme
olduğunda
gerçekleşebileceği savunulmuştur. (Gemici , 2022, s. 48)

iletişimin

Şekil 12 Wilbur Schramm İletişim Modeli

Kaynak: (Gemici , 2022, s. 49)
4. Kişilerarası İletişim:
İnsanların birbirini ve dünyayı anlayabilme, anlatabilmelerinin önemli
bir unsuru olan iletişim ile insanlar istemli ya da istemsiz olarak çevrelerine
duygu, düşünce ve bilgilerini aktarmaları bununla birlikte çevrelerinden
gelen iletileri değerlendirme sürecidir. (Çakır, 2020, s. 975)
Kişilerarası iletişim Gönderici(Kaynak), Alıcı (Hedef), Mesaj,
Kodlama, Kod Çözümü, Kanal, Geribildirim(Dönüt), Ortam ve Gürültü
bileşenlerinin birbiriyle ilişkisi ve süreç içindeki rolleri ile (Gönderici ile
kişilerarası iletişim başlar, açık-anlaşılır-uygun yolla mesaj doğru
kodlanır, gönderici tarafından iletilen mesaj alıcıya kanal yoluyla
ulaştırılması, kodlanmış mesajın alıcı tarafından alınması, geribildirim ile
alınan mesajın doğru anlaşılıp anlaşılmadığının bilgisinin edinilmesi ve
dışarıdan gelen kişilerarası iletişimi olumsuz etkileyen rahatsızlık verici
sesler )şekilde de görüldüğü üzere kişilerarası iletişimi oluşturmaktadır.
(Özveren, 2021, s. 26-32)
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Şekil 13: Kişilerarası İletişim Modeli

Kaynak: (Özveren, 2021, s. 26)
Her ne kadar çok farklı tanımları olsa da kişilerarası iletişimin
insanlığın var olduğu günden itibaren var olduğunu söyleyebiliriz.
Kişilerarası ilişkilerde Ord.Prof. Dr.Reha Oğuz TÜRKKAN’ın “İkna ve
Uzlaşma Sanatı” adlı kitabında ifade ettiği gibi “içinde anlaşım, anlaşma
ve ikna olmayan paylaşımların uzlaşmadan uzak sadece ileti ve iletişim
olarak tanımlanabildiğini şayet kişilerarası sağlıklı bir iletişimden ifade
edilecekse şekil 2 de gösterildiği gibi Laswell modelinden yararlanarak
birinci, ikinci, üçüncü adımların yani anlaşma ve anlaşılmayı sağlayarak
uzlaşma sağlanmış olur.” (Çetinkaya, 2017, s. 4)
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Şekil 14: Kişilerarası İletişim (Lasswell (1948) Modeli )

Kaynak: (Çetinkaya, 2017, s. 4)
İlişkilerde kullanılan altı aşamalı (kontak kurma, katılım, yakınlık,
bozulma ve çözülme ) şekil 14 de gösterilen model ile yatay ve dikey oklar
bir sonraki aşamaya geçilebileceğini veya tekrar aynı aşamaya
dönülebileceğini gösterirken, kendi etrafında dönen çizgili oklar ise aynı
aşamanın başlangıcına dönme veya ilişkiyi sabit tutabilmeyi tanımlamak
için kullanılmıştır. Altı aşamalı modelin ilk basamağı olan karşısındaki
kişinin nasıl göründüğü, sesinin neye benzediği ifade eden algısal ve
karşısındaki ile fiziksel mesafeyi azaltan sözel olmayan mesajlarla
etkileşimsel kontak kurma aşaması, ikinci aşma ile kontak kurma
aşamasında oluşan yargılar doğrulanmak istenir, üçüncü aşamada
karşınızdaki kişi ile sizin en yakınlık dereceniz, dördüncü aşama ile
ilişkiden memnuniyetsizlik sonucu ilişkinin bozulmasına, beşinci aşama
ile ilişkilerde yaşanan problemleri kişiler kendi, ailelerinden destek veya
psikolojik danışman alarak yaşanan problemleri çözüm yoluna gitmesi, son
aşama ile ilişki onarılamayacak kadar bozulmuşsa çözülme aşaması başlar
ve bu durum bazen kaygı, hayal kırıklığı bazen de rahatlık duygusu
yaşanır. (Siyez, 2021, s. 78-80)
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Şekil 15: İlişkilerin Altı Aşaması

Kaynak: (Siyez, 2021, s. 78)
Kişilerarası ilişkilerde bulunurken alınan zevk ile ödül kavramı, bu
ilişkide elde edilen ödüllerden, harcanan zaman ve enerji çıkarılarak elde
edilen çıktı kavramı, kişileri sahip oldukları tecrübeler, gözlemler ile
karşılaştırma kavramı ve son olarak da sübjektif yöntemlerle bireysel
standartların değerlendirmesi olan seçenekleri kıyaslama düzeyi
kavramlarından oluşan Thibaut ve Kelley’nin Değiş Tokuş Kuramı.
(Siyez, 2021, s. 89-90)
Ebeveyn, yetişkin ve çocuk olmak üzere üç benlik durumuna göre
oluşturulan ve genelde olarak kişinin baskın ben durumu ne ise
ilişkilerinde gönderdiği mesajlar o ben durumunun özellikleri gösterdiği
transaksiyonel analiz; gönderilen bir ileti, bir başka kişide belirli bir ben
durumunda beklenen tepkiyi gördüğünde oluşan tamamlayıcı iletişim,
belirli bir tepkiyi bekleyerek iletişimi başlatan kişi, çoğunlukla kendini
aşağılanmış ve anlaşılmamış hisseder ve iletişim kopar tartışma başlamış
olur durumda ortaya çıkan çapraz iletişim ve iletişimde bulunan iki kişiden
birinin yada her ikisinin de iki benlik durumunda tepki verdiği gizli iletişim
ile sınıflandırılabilir. (Siyez, 2021, s. 91-94)
Bir iletişimin kişiler arası iletişim olarak nitelendirebilmemiz için üç
temel unsurun olması gerekmektedir. Öncelikle iletişime katılanların
(kaynak ve alıcı) fiziki olarak yüz yüze olmaları yada teknolojik bir kanal
ile karşı karşıya gelmesi gerekmektedir. İkinci olarak iletişime katılanlar
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arasında çift yönlü bir mesaj iletişimi olmalı ve son olarak ilgili mesajlar
sözlü veya sözsüz verilebilir. (Şah, 2013, s. 16)
Çalışma konumuzu oluşturan arabuluculuk aşamasında sağlıklı ve
olumlu bir müzakerede kişilerarası iletişim ve etkili iletişim sadece
arabuluculuk sürecinde değil yaşam alanında ailede okulda arkadaş
ilişkilerinde önemlidir. Erikson (1968) akran ilişkilerinin yetişkinlikte
dünya görüşünün şekillenmesine ve Adler ve Furman (1978) arkadaş
ilişkilerinin sıcaklık/yakınlık, çatışma ve dışlayıcılar olmak üzere üç
boyutta ifade etmiştir. (Şahin, Baltacı, 2021 )
Şekil 16: Adler ve Furman’ın arkadaş İlişkileri Tablosu

Kaynak: (Şahin, Baltacı, 2021 , s. 317)
5. Kişilerarası İletişimde Çatışma:
Graf analizi kapsamında aktif, pasif, varoluş, tümden reddetme, ön
yargılı, yoğunluk, kısmi algılama ve alıkoyma çatışma olmak üzere sekiz
tür çatışma vardır. Söyle ki bu türleri Karşılaşan tarafların birbirinden
hoşlanmamaları üzerine aktif, küs veya birbirlerinden çekinen insanların
iletişim kurmaması ile pasif, karşısındaki kişiyi yanlış anlaması veya onun
mesajlarına ilgisiz cevap vermesi ile varoluşçu, kendisine yöneltilen mesajı
tümden reddetmesi, belli bir konuda peşin hükümlü olması ile ön yargılı,
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taraflar arasında kısmen uyuşma olması ile yoğunluk, gönderilen
mesajların bir kısmını algılaması diğerini algılamaması ile kısmı algılama
ve gönderilen mesajı algılamasına rağmen üçüncü kişiye doğru iletmemesi
ile alıkoyma çatışma olarak tanımlayabiliriz. (Aytekin, 2021, s. 59-61)
Çatışma çözme kavramını genel olarak “uzlaşma süreci” olarak
nitelendirilmektedir. Günlük yaşantımızda çatışmadan uzak durmanın
olanaksızlığı değerlendirildiğinde Korkulu ‘nun da ifade ettiği üzere
çatışma çözmede taraflardan birinin kendi isteklerini diğer tarafa kabul
ettirmek istemesi Kavga-Zorlama(forcing), taraflardan birinin, diğerinin
isteklerine karşı ilgisiz kalması ile Kaçınma(Avoidance), taraflardan
birinin kendi isteklerini göz ardı ederek, diğerinin isteklerine uyum
sağlaması ile
Uyma(Accomadation), taraflardan birinin, diğerinin
isteklerinin bir kısmını karşılamak üzere kendi isteklerininin bir kısmından
taviz vermesi ile Uzlaşma (Compromise) ve Çatışma yaşayan tarafların
birbirini suçlamadan sorun çözme odaklı davranarak Problem Çözmeİşbirliği(Collaboration) gibi beş davranış şekliyle karşılaşmaktayız. Bu
süreci insanların kendisinin yönetmesi daha uygun olacaktır söyle ki
tarafların mutabık kaldığı çözümler yönlendirme ile oluşacak olan
çözümden daha etkindir. Ayrıca bu süreç tarafların memnun olması,
olumlu ortamın yaratması ve iş birliği ile olumsuz döngüye gidilmesini
önleyecektir. (Aytekin, 2021, s. 63-64)
6. İletişim Becerileri:
Şahin (2021) İletişim becerisini “ saygıyı ve empatiyi temel alarak,
etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme,
‘ben’ savaşımı vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını
koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak
kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler
kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin
toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar” olarak
nitelendirmiştir (Şahin, Yüksel, 2021).
Korkut (2005) iletişimsel beceri “insanlar arasında iş birliğine dayalı
ilişkilerin kurulması ve ilişkilerine ilginin kazanılması “ olarak
nitelendirmiştir. (Kara, 2021, s. 10)
Aydın(2012) İletişim becerileri “ kişinin karşıdaki bireye kendini daha
iyi anlatabilmesi, karşıdaki bireyi ise kendisi yerine koyarak süreci daha
iyi anlamasını sağlar. Bireyler arasındaki anlamanın ve anlatmanın doğru
yolu bu sayede gelişir.” (Tepe, 2021, s. 3)
Ceyhan (2006) etkili iletişim için gerekli becerileri; “ karşılıklı
konuşmada yanıt verme verilen yanıt ile konuşmacının duygu ve
düşüncelerini yansıtma, yönlendirici olmayan açık sorular sorma, sözel
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olmayan ipuçlarının kodlarını çözme, mesajlara doğru cevap verme,
dinlemeye istekli olma, göz teması kurma, anlamaya yoğunlaşma, empatik
ve girişken davranışlar sergileme, çatışmaları yöneterek problemleri
çözme.” şeklinde özetlemiştir. (Şah, 2013, s. 24)
Gravold (1994) Etkili iletişim becerisi “ kişinin bilişsel ve davranışsal
yeterliliklere sahiptir.” Bilişsel yeterlilikler; kişilerarası ilişkilerle ilgili
genel bilgilere sahip olunması, algılama ve karar verme becerileri, bilişsel
olarak yeniden yapılanma becerileridir. Davranışsal yeterlikler ise kendini
görsel ifade etme, ilişkiyi başlatma ve sürdürebilme becerisi ve çatışma
çözme becerisidir.” (Tepe, 2021, s. 30)
İletişim becerisi, insanlarda olumlu tepkiler bırakan, iyi ilişkiler kurma
amacıyla insanların daha aktif olduğu ve toplumsal yaşamı daha kolay hale
getiren tutumlardır. Kendini tanıma becerisi ile başlayan bu süreç, etkin
dinleme, pozitif davranışlarla ikna etme, kendini karşısındaki kişinin
yerine koyarak empati kurma, kişinin kendini ifade ederken kullandığı
bedel dili, etkin konuşma becerisi ve son olarak bu sürecin hedefe ulaşıp
ulaşmadığını kontrol eden geri bildirimde bulunma becerisi ile iletişim
tamamlanmış olur. (Beyaz, 2022, s. 15-16)
Sağlıklı ve etkili bir iletişim becerisinden bahsede bilmemiz için etkin
dinleme becerisi ve empati becerisi gibi iki enstrümanın olması
gerekmektedir. Müzakere Aşamasında Kişiler arası İlişkiler ve İletişim
Becerisinin Önemini değerlendirdiğimizde müzakere aşamasında
çatışmanın yaşanmaması için iletişim becerilerin iki önemli enstürmanı
olan iletişim-empati ve dinleme becerilerinin yüksek olması aranmaktadır.
Bu sebepten müzakere aşamasında her iki tarafında konuşma ve dinleme
becerisini yeterli düzeye getirmelidir. (Zengin, 2008, s. 56-58)
Arabuluculukta müzakere sürecinde Kazan-kazan’ ulaşabilmek
amacıyla anlaşma olması veya olmaması durumunda tarafların neleri
kaybedeceklerini açık uçlu sorularla belirttiği gerçeklik testi, müzakereye
konu olan anlaşmazlığın zor kısmından başlamayarak gerilimleri
yatıştırmak ve ortamı soğutmak, müzakere aşamasında güç
dengesizliğinde kaynaklanabilecek sorunları gidermek, müzakere
aşamasında masa olan konunun nicelik ve niteliği arttırarak kilitlenmeleri
çözmek, müzakere aşamasında açık uçlu sorularla ortama gerçek bilgi
sunmak, ortak dil kullanmak, müzakere aşamasında tarafların
taleplerinden- ihtiyaçlarına doğru süreci yönlendirmek, tarafların örtük
ihtiyaçlarını belirleme, müzakerede uyuşmazlık konusunu özetleme ve
çerçeveleme ve son olarak taraflarla iyi ve etkili iletişim kurmak gibi bir
çok müzakere teknikleri uygulayabiliriz. (Sığrı, 2021, s. 165-168)
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6.1 İyi ve Etkili İletişim Kurma: İyi, anlamlı ve etkili iletişim için
öncelikle bireylerin karşılıklı saygı koşulu ön plandadır. İnsanlar
arasındaki ilişkilerde savunucu ve içten olmak üzere iki tür saygı davranışı
vardır. Kişilerin değerli olduğunu ifade eden ancak böyle davranmayan bu
sebepten birey, davranışları karşısındaki kişi tarafından saygı olarak
hissedilmemektedir. Sonucunda da birey karşısındaki ile iletişim
kurmaktan kaçınan savunucu saygı ve insanların gerçekten değerli
olduğuna inanan sonucunda da bireyler arasında kolay iletişim kurulan
içten saygıdır. İyi ve etkili iletişimde diğer bir koşul karşısındakini onun
dünyasından görmek, onu anlamaya çalışmak, onun yerine koymak olarak
değerlendirdiğimiz empatik anlayışla yaklaşabilmedir. Karşımızdakine
değer verdiğimizi ve saygı duyduğumuzu hissettirdiğimiz bir göstergesi
olan iyi ve etkili iletişim kurma koşullarında biride etkin dinlemedir.
Ayrıca bireyin genel ifadeler yerine belirgin ifadeleri kullandığı somut
konuşma, bireyin kendisi ile ilgili bilgileri bir başkası ile paylaşması,
bireyin karşısındaki suçlamadan, küçültmeden herhangi bir konu hakkında
duygu ve düşüncelerini iletmesi, karşıdaki kişiye değer verildiğinin bir
göstergesi olan ve işitme, dikkat, anlama ve hatırlama öğelerinden oluşan
etkin dinlemek, kişilerarası ilişkilerde ifadelerin doğru anlaşılması için
açık ve net konuşmak, bireyin kendisi hakkında bilgileri başkası ile
paylaşabilmesi, bireyin karşısındakini suçlamadan, küçülmeden bir konu
hakkındaki duygu ve düşüncesini “ben dili” ile konuşarak aktarması,
mesajı yollayan kişinin durumu, duyguları ve isteğini gibi öğelerden
oluşan konunun anlamı çarpıtmadan oluşan tam ve tek mesajı yollama,
başkalarını küçük görmeden onların haklarını yadsımadan kişinin kendi
haklarını koruyabilme yolu olarak geliştirilen kişilerarası etkili bir iletişim
olan güvengenlik ve sözel olmayan davranışlarımızı ( ses tonumuz,
giyimimiz ve yüz ifademiz) etkili ve anlamlı kullanarak iyi ve etkili
iletişim kurabiliriz. (Şahin, Yüksel, 2021, s. 34-54)
6.2 Kişilerarası iletişimde Etkili dinleme:
DeVito(2016) dinleme sürecini mesajın alınması, alınan mesajın
anlamlandırılması, duyulanın hafızada saklanması, hafızada mesajın
değerlendirilmesi ve sonuncu olarak da mesajı gönderen kişiye karşılık
vererek geri dönüşte bulunulması olarak 5 süreçte tanımlamıştır. Bu
süreçte dinlemeyi engelleyebilecek unsurları Raju (2018) Kişiden
bağımsız engeller (kültürlerarası, teknolojik vs engeller) ve kişinin
kendinden kaynaklanan engeller ( psikolojik, fiziksel vs engeller) olmak
üzere iki kısma ayırmıştır. (Dede, 2019, s. 209)
Kişilerin kendilerini anlaşılmış hissetlerinin en önemli yolu kişilerin
birbirini dinlemeleridir. Karşımızdaki kişiye onu dinlediğimizi
hissettirmeniz o kişiyi kendimize yakın hissetmemizi sağlar. Bu sebepten
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dinleme kişilerarası etkili bir iletişimde önemli bir yere sahiptir. (Çankaya,
Cihangir, 2021, s. 113)
7. Sonuç ve Öneriler:
Arabuluculuk Aşamaları ve iletişimin konularının birbiri ile olan yakın
ilişkisi özellikle müzakere ve kişilerarası –iletişim becerileri dikkate
alındığında tarafların iletişim becerilerinin yüksek olması müzakerenin
başarı ile sonuçlandırmasını büyük oranda etkileyecektir. Şöyle ki
müzakere bir iletişim sürecidir. Bu süreçte taraflar asıl uyuşmazlığı ve
menfaatleri tespit ederek ihtilaf yaşanan olaylara çözüm bulmaları
istenmiştir. Bu bağlamda bölümde de bahsettiğimiz iletişim modellerini,
iletişim becerileri ve kişiler arası doğru iletişim müzakere sürecinin başarı
ile sonuçlandırılmasının olmazsa olmazıdır. Bu sebepten müzakere
sürecinde olacak kişilerin iletişimin temel modelleri bilmesi, en temel
İletişim becerilerinden görsele, işitsele ve dokunsala hitap eden müzakere
temsil sistemlerinin öğretilmesi,
hizmet içi eğitimin verilmesi,
konferanslar, seminerler, paneller düzenlenmesi gerekmektedir.
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1.

Giriş

Pandemi sürecinin insanların hayatına girmesi ile birlikte sağlığın,
sağlıklı olmanın ve hastalıklardan korunmanın önemi toplum tarafından
daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Özellikle belediyeler başta olmak üzere
yerel yönetimlerin de pandemi ile mücadelede önemli görevler üstlenmesi,
sorumluluklarını yerine getirmesi ve halka en yakın birim olarak güvenilir
bir iletişim kurması gerekmektedir. Bu süreçte mesajları iletmelerine, halkı
olumlu yönde şekillendirmelerine ve şeffaf bir iletişim kurmalarına
yardımcı olacak en önemli mecra sosyal medya olduğu söylenebilir.
Pandemi sürecinin bir kriz dönemi olduğu düşünüldüğünde bu krizin iyi
yönetilmesi için sosyal medyanın aktif, etkin ve doğru kullanılması
gerekmektedir. Halkın pandemiye karşı bilinçlendirilmesi, virüsten
korunma yollarının öneminin vurgulanması ve pandeminin toplumsal
yansımalarından en az düzeyde etkilenilmesi için sosyal medya
kullanımının doğru planlanmasının önemli olduğu göz ardı edilemeyecek
bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde yerel yönetimlerde
sosyal medyanın kullanımını araştırmaktır. Bu amaca yönelik örnek olarak
İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı
araştırılmıştır. Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı sosyal medya hesaplarının
hepsinde halk sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve halkı hastalıklara
karşı bilinçlendirmek adına paylaşımlar yapıyor olsa da pandemi dönemi
ile birlikte salgın hastalıklardan nasıl korunulması gerektiğine ağırlık
vermiştir. Sosyal medya hesapları üzerinden Mavi İzmir, Turuncu Çember,
Gönüllü Karantina ve Psikolojik Destek Çağrı Hattı kampanyaları
yürütülmüştür. Yürütülen bu kampanyaların etkinlik ölçümleri
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yapılamamıştır. Ayrıca çalışma ekibinde iletişim alanında uzman kimsenin
yer almaması nedeniyle kampanya fikirleri çok başarılı olsa da sosyal
medya üzerinden amatörce yürütülmüştür.
Özellikle çoklu afet
dönemlerinde sosyal medya kullanımı kampanyaların halkı
bilinçlendirmesi ve harekete geçirmesi adına büyük önem taşımaktadır.
2.

Kavramsal çerçevede yerel yönetim

Kamu yönetiminde merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak
üzere iki çeşit yönetim biçimi olduğu bilinmektedir. Merkezden yönetim
biçimi yetkilerin ve kaynakların merkezde toplanarak yönetimin
merkezden yapıldığı merkeziyetçilik anlayışıdır. Yerinden yönetim biçimi
ise yönetimin temel unsurlarının (planlama, örgütlenme, komuta,
eşgüdüm, koordinasyon ve denetimin) yerel yönetimlerce yerine getirildiği
adem-i merkeziyetçilik anlayışıdır (Eren, 1994: 145). 19. yüzyılda ortaya
çıktığı düşünülen yerel yönetimler kavramının batılı toplumlarda olduğu
gibi Türk toplumunda da derin bir geçmişe ve kültüre sahip olduğu
bilinmektedir. Anayasal kuruluşlar olarak tanımlanan yerel yönetimler
yerel sınırlar içerisinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılamak için
kurulmuş yönetsel kurumlardır (Çiçek, 2014: 54). Karar organlarını halkın
seçmesi ile halkın yönetime katılarak denetleme yapması durumu aynı
zamanda demokrasinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır (Pustu, 2005:
121). Yerel yönetimler sayesinde merkezi yönetimin yükü hafiflemektedir.
Adını yerel nitelikte olmasından alan yerel yönetimlerin Büyükşehir
Belediyeleri, Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Köy Yönetimi olduğu
görülmektedir (T. C Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007) Hepsinin temel
amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşa kamu hizmeti
sunmaktır. Toplumun yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
kurulmuş olan yapıların başında belediyeler gelmektedir. Yerel yaşama
yakınlığından dolayı yerel düzeydeki sorunların çözümlerine ve
kararlarına ulaşılması yerel yönetimlere bırakılmaktadır. Ortaya çıkan ya
da çıkacak olan herhangi bir sorunu zamanında çözmek sorunun kaynağına
yakın olma üstünlüğünden dolayı yerel yönetimlerin sorumluluğu
altındadır (Geray, 1998: 58). Yaşam kalitesinin en temel şartlarından biri
olan sağlığın korunması da yerel yönetimlerin sorumluluklarındandır. Halk
sağlığının korunması konusunda sorumluluk üstlenen yerel yönetimler
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında toplumsal etkilerini en
aza indirme konusunda görev almaktadır (Karataş & Gördeles-Beşer,
2021: 1340). Halka hizmet sunan yerel yönetimler teknolojik gelişmelere
bağlı olarak değişmek ve dönüşmek durumunda kalmaktadır. Dijitalleşen
dünya ile birlikte bu dünyanın içine doğan yeni kuşaklara hizmet
verebilmenin şekli ve yöntemi de değişime ayak uydurmak zorundadır.
İnternet, akıllı telefonlar ve kolay kullanılabilen ara yüzler ile vatandaşın
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kamu hizmeti alırken zamandan tasarruf etmesi sağlanmaktadır (Erdoğan,
2019: 59) .
2.1. Sosyal belediyecilik
Sosyal belediyecilik; “sosyal devletin yerel düzeydeki bir izdüşümü
olarak sunduğu sosyal nitelikli mal ve hizmetlerle daha iyi bir yaşam
standardı yaratmayı hedefleyen ve onların bütçesine sosyal adalet sağlayıcı
biçimde katkı yapan belediyecilik” olarak tanımlamaktadır (Pektaş, 2010:
6).
Kısaca; belediyelerin sosyal politika uygulamalarının sosyal
belediyecilik olarak adlandırıldığı söylenebilir. Sosyal belediyecilik
kavramı ile ilgili en genel tanım ise Akdoğan (2002: 35) tarafından
aşağıdaki gibi yapılmaktadır:
“Sosyal belediyecilik, mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve
düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut,
sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal
amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal
dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının
yapılması için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal
kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu
güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal
kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir”.
Sosyal belediyecilik olarak literatürde geçen bu kavram aslında yerel
yönetimlerin sosyal alana dönük uygulamalarını da kapsamaktadır. Bu
nedenle zaman zaman literatürde sosyal belediyecilik kavramı; “toplumcu
belediyecilik”, “toplumsal belediyecilik”, “yerel yönetimler ve sosyal
hizmetler”, “yerel sosyal hizmetler”, “yerel yönetimler ve sosyal politika”,
“yerel sosyal politikalar” olarak da yer almaktadır (Öz, 2010: 26). Bu
duruma dayanarak sosyal belediyecilik kavramındaki “belediyecilik”
kelimesinin gerçek anlamının dışında geniş bir anlamda kullanıldığı
söylenebilmektedir. Yerel yönetimler denilince akla ilk belediyelerin
gelmesi sivil toplum kuruluşlarının daha az gelişmiş olmasından
kaynaklanmaktadır (Mermer vd., 2016: 1302). Ayrıca belediyelerin
vatandaşlara daha yakın konumda olmasından kaynaklı onların sorunlarını
da doğru algılayıp çözme konusunda aktif ve hızlı olacağı öngörülmektedir
(Çelik, 2014: 6). İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için var olan
yerel yönetimler ihtiyaçların çeşitliliği ve değişkenliği nedeniyle çalışma
alanlarını da genişletmek durumunda kalmaktadır. Verimliliği ve etkinliği
arttırmak amacıyla daha fazla insana hitap edebilmek için hizmet
yapılarında çeşitlilik sağlamak gerekmektedir (Bölükbaşı & ÇakmurYıldırtan, 2010: 228). Belediyelere var olan görevlerinin yanı sıra
dezavantajlı grupların (kadın, yaşlı, çocuk, kimsesiz, yoksul, engelli, işsiz
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vb.) sosyal sorunlarına yönelik hizmetler vermek amacıyla yeni görevler
yüklenmiştir (Ünlü, 2016: 68). Yüklenen bu yeni görevleri yerine
getirmeye çalışan belediyeler yardıma muhtaç, işsiz ve kimsesiz olan
insanlara yardım ederek ve bu insanların yiyecek, giyecek ve yakacak
ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal refahı sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca
merkezi yönetime yardımcı olmak adına yerel yönetimlerde çevre, sağlık,
eğitim gibi konularda çalışmalar sürdürmektedir (Mermer vd., 2016:
1300). Dolayısıyla belediyelerin yalnızca şehrin yolundan, suyundan ve
imarından sorumlu olmadığı, aynı zamanda sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını
da karşılamak zorunda olduğu söylenebilir. Ancak, sosyal belediyecilik
anlayışı halkın her an talep ettiği yardımı, anında yapmak demek değil,
gerçekten yardıma muhtaç durumda olan dezavantajlı kesimin tespit
edilerek toplumsal refahın sağlanmasına çalışmak olduğu düşüncesi
unutulmamalıdır (Şen, 2007: 42). Sosyal belediyeciliğin hizmet alanları
genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (Akdoğan, 2006: 45; Es, 2007: 3031):
 Kimsesizlerin, evsizlerin, sokak çocuklarının ve muhtaç
kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak,


Öksüzlere çocuk yuvaları ve kreşler yapmak,



Yalılara huzur evleri tesis etmek,

 Sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, ön
tanı merkezleri gibi birimleri hizmete sokmak,
 Hastaneler civarında hasta yakınları için misafirhaneler
oluşturmak,


Kültür, sanat ve spor tesisleri açmak,

 Tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelere
kadar yaygınlaştırmak,
 Fakir, muhtaç ve yaşam mücadelesi veren kesimlere yönelik aş
evleri ve imarethaneler kurmak,
 Özürlüler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda
kolaylık sağlayıcı tedbirler almak,


Meslek ve beceri edindirme kursları açmak,



Park-bahçeler ve piknik alanlarını yaygınlaştırmak,

 Doğal dengeyi koruyan ve çevresel şartları düzenlenmiş ucuz
konut alanları üretmek,
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 İş kuracak kadın ve gençlere yönelik rehberlik yapmak, makine
ve ekipman desteği sağlamak,


Tanzim satış mağazaları ve ekmek fabrikaları kurmak,



Gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak,

 Toplumsal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve kitle örgütlerine
rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek,
 Gençlerin, engellilerin ve kadınların toplumsallaşmalarını
sağlayacak merkezler açmak olarak gösterilebilir.
Sosyal belediyecilik anlayışında tamamen sosyal politikaların halka en
yakın birim olan yerel yönetime bırakılması fikri yoktur. Sosyal politika
uygulamaları ile ön planda olan belediyeler tarafından merkezi yönetime
yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Merkezi yönetimin
yetersiz kaldığı durumlarda sosyal belediyecilik anlayışı ile sorunlar hızla
çözülebilmektedir.
2.2. Covıd-19 pandemi süreci ve yerel yönetimler
Çin’in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde SARS CoV-2 adlı virüs
kaynaklı hastalık bir solunum yolu enfeksiyon olarak ortaya çıkmış ve
dünyayı etkisi altına almasıyla 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık
Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilmiştir (WHO, 2019). Bu
küresel salgın insanların yaşam şekillerini ve davranışlarını değiştirdiği
gibi eğitim, sağlık, ekonomi gibi birçok alandan faydalanma biçimlerini de
değiştirmektedir. COVID-19 gibi salgın hastalıklar toplum üzerinde hem
fiziksel hem sosyal hem de ekonomik açıdan derin izler bırakmaktadır
(Kayacan, 2021: 114). 2020 yılının ilkbaharında Türkiye’de ilk vakanın
görüldüğü günden (Batu & Tos, 2021: 45) günümüze kadar sosyal hayatın
izolasyonu ile ilgili çeşitli kararlar alınmış ve halka kitle iletişim araçları
vasıtasıyla düzenli olarak bilgi verilmiştir. Yeni normal adı verilen sosyal
hayatın sürdürülebilmesi için “maske, mesafe, temizlik” kuralları
getirilerek pandemi ile mücadele süreci başlamıştır. Hemen akabinde
halka “evde kal” çağrısı yapılarak salgının insandan insana bulaşma hızını
yavaşlatmak ve hastalığın seyrini durdurmak amaçlanmıştır. Bek & Bek
(2021) pandemi sürecinde Türkiye’deki kamu politikalarını “toplumsal
bilinçlendirme çalışmaları, ulaşım/dolaşımın kısıtlanması, ekonomik
önlemler/düzenlemeler ile sosyal yardım/dayanışmanın sağlanması”
olmak üzere dört başlık altında toplamaktadır (119). Bu politikalara ek
olarak salgının bulaşma hızı nedeniyle evde kal çağrısına uymak
durumunda kalınması okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesini
zorunlu kılmıştır (Üstün & Özçiftçi, 2020: 147). Dünya genelinde etkisini
gösteren COVID-19 salgını her alanı etkilediği gibi yerel yönetimlerin
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aktif çalışma şekillerini de etkilemiştir. Pandemi ilan edilmesi ile birlikte
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta belediyeler olmak üzere
yerel yönetimler önemli görevler üstlenmiştir. Öyle ki; Türkiye’deki
birçok belediye pandemiyle mücadele edebilmek için hazırlanan projeleri
hayata geçirmiştir (Kavas Bilgiç, 2020: 2092). Geçmişten günümüze kadar
insanlık tarihinin birçok salgınla mücadele ettiği göz önüne alındığı zaman
2019 yılında Çin’de ortaya çıkan, COVID-19 adı verilen ve tüm dünyayı
etkisi altına alarak pandemi ilan edilmesine sebep olan bu yeni virüsün ne
ilk ne de son salgın olmayacağını söyleyebilmek mümkündür.
2.3. Pandemi sürecinde yerel yönetimlerde sosyal medyanın
kullanımı:
Türkiye’de nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşamaktadır. Bu
nedenle yerel yönetimler içinden belediyeler insanların yaşamlarını düzene
sokmak konusunda büyük önem taşımaktadır. Ayrıca; halka en yakın
birimler olan yerel yönetimlerin toplum sağlığını koruma konusunda
yetkileri de büyük ölçüde vardır. Yerel yönetimler merkezi yönetimle iş
birliği içerisinde olarak toplum sağlığı ile ilgili herhangi bir tehdit
gördüğünde engellemek ve tedbir almak durumundadır (Karataş &
Gördeles-Beşer, 2021: 1343-1344). Bu duruma bağlı olarak pandemi
sürecinde toplumu salgın hastalıklardan korumak amacıyla halka en yakın
birimler olan yerel yönetimlerin sorumlulukları, görevleri ve tedbirlerinin
artmasının yanı sıra yetkilerinin denetiminin de artması gerekmektedir.
Toplumun her kesiminden insanın salgını nasıl algıladığı ve pandemi
kavramının insanlara nasıl yansıtıldığı çok büyük önem taşımaktadır (Batu
vd, 2021: 36). Öyle ki salgın hastalıkların topluma yansımalarına bakıldığı
zaman kısa sürede derin izler bıraktığı söylenebilir. Beklenmedik bir
zamanda tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi ilan edilmesine neden
olan ve çok hızlı yayılan bu tip hastalıklar toplumda paniğe neden
olabilmektedir. Salgından kaynaklı ölümlerin artması, yaşam şekillerinde
meydana gelen zorunlu değişiklikler, sokağa çıkma yasakları, uzaktan
eğitim süreci, yurtiçi/yurt dışı seyahat kısıtlamaları, sosyal ve kültürel
faaliyetlere ara verilmesi, sağlık sistemindeki değişiklikler gibi durumların
bir anda ortaya çıkması ile toplumun stresi büyük oranda artmıştır
(Kayacan, 2021: 125-129). Özellikle bir çok farklı içerik ve konuyu bir
araya getiren sosyal medyanın (Maraş vd., 2021: 123) yeri pandemi
döneminde panik halinin giderilmesi ve stresin azaltılması açısından büyük
önem taşımaktadır. Resmi otoriteler, kanaat önderleri ve eşik bekçileri
tarafından pandemi sürecinde sosyal ağlar üzerinden bireylerin düşünceleri
ve davranışları yönlendirilerek pandemi hakkındaki belirsizliği gidermek
adına bilgiler verilmiştir (Şahin & Ayaz, 2021: 190). Bu süreçte sosyal
medya kullanımının temel nedenleri COVID-19 hakkında bilgilenme,
bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve hastalığı geçirmiş olan insanların
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deneyimlerini öğrenme olduğu söylenmektedir (Ürkmez & Eskicumalı,
2021: 126). Bunların yanı sıra, dijitalleşmenin hayatın farklı alanlarında
işlevsel ve çok önemli bir yere sahip olması ile beraber (Batu & Batu, 2020:
10) sosyal ağlar da günlük hayatın stresinden kaçılan bir ortam olmuş,
pandemi sürecinde bu ağların kullanılarak rahatlanması olası hale
gelmiştir. Bu bilgiler ışığında yerel yönetimlerin de insanları pandemi
sürecinde rahatlatma, gündemden haberler sunma, vakalar hakkında
sayısal veriler sunma, virüsten korunmak amacıyla alınacak önlemlere
vurgu yapmak gibi görev ve sorumlulukları olduğu söylenebilir. Pandemi
döneminin hem ulusal hem yerel açıdan bir kriz olduğu göz önünde
bulundurulursa en önem verilmesi gereken durumun bilgilendirme
olduğunun unutulmaması gerekmektedir (Canöz, 2015: 37). Kriz
dönemlerinde anlık müdahale, zamanı etkili ve doğru kullanmak; halkı
yatıştırmak, korkuları bastırmak ve krizin yayılımını engellemek açısından
önemli rol oynamaktadır. Değişen ve gelişen iletişim teknolojileriyle bilgi
paylaşım kaynaklarının da şekli değişmiştir. Geleneksel mecraların
kullanımlarının yanı sıra hızla sosyal mecraların kullanımı artmıştır (Çerçi
vd, 2020: 187). Özellikle internet çağının içine doğan nesil akıllı
telefonların kullanımının yaygınlaşmasının getirdiği ev, iş yeri, okul gibi
mekân kısıtlaması olmadan mesajı her yerden alabilme olanakları bu
mecraları daha sık tercih etmeye yönlendirmektedir (Mavnacıoğlu, 2009:
64). Geleneksel mecralara oranla sosyal mecraların rahat bir ortam olması,
anlık ve hazırlıksız paylaşım sağlanması nedeniyle verilen mesajların
bazen yoruma açık hale gelmesine sebebiyet vermektedir (Temir, 2018:
291). Bu duruma doğru şekilde müdahale edilmezse kuruma ya da mesajı
gönderene karşı bir güvensizliğin oluşacağı göz ardı edilmemelidir.
2.4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı
Örneği:
Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı 15.08.2019 tarihinde “toplum sağlığı”
temelli çalışmalar yapmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer tarafından kurulmuştur. İzmir’de yaşayan bireylerin zihninde
sosyal medya aracılığıyla sağlık bilincini oluşturmak ve olumlu sağlık
davranışı geliştirmek için hem çevrimiçi hem katılım odaklı çoklu
eğitimler verilmektedir. Toplum Sağlığı Daire Başkanlığının temel
amacının halk sağlığının ve refahının arttırılması ve sağlık eşitsizliklerinin
azaltılması olduğu söylenebilir. Ayrıca ulusal ve küresel düzeyde örnek
olmak Toplum Sağlığı Daire Başkanlığının hedefleri arasında yer
almaktadır. Psikolog Pınar Ulupınar Erakay, 07.03.2021 tarihli görüşmede
afet ve salgın dönemlerinde koruyucu olması adına kurulan Toplum
Sağlığı Daire Başkanlığının kuruluşu hakkında; “Başkanımız Tunç Soyer
“bu şehirde sağlığa değer verilmeli ve koruyucu olarak çalışılmalı” dediği
için Türkiye’de ilk Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı İzmir’de kurulmuştur.
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Başka şehirlerde Sağlık İşleri Müdürlüğü gibi birimler var. Bu durum da
başkanımızın vizyonerliğini gösterir” demiştir. Bu açıklama ile birlikte bir
bilim kurulunun kurulduğunu, bu kurulun her hafta düzenli olarak bir araya
geldiğini ve belediye içinde ister istemez bir koordinasyon ekibinin
oluştuğunu dile getirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı
Daire Başkanlığı COVID-19 salgın sürecinde ve sonrasında “kriz
belediyeciliği” yaklaşımını benimseyerek koruyucu, önleyici, destekleyici
ve geliştirici bir şekilde sağlık hizmetlerini yürütmektedir. Toplum Sağlığı
Daire Başkanlığı, COVID-19 salgınıyla halkın hızla değişen ve ortaya
çıkan ihtiyaçları çerçevesinde salgın koşullarında görev almıştır. Psikolog
Pınar Ulupınar Erakay, 07.03.2021 tarihli görüşmede pandemi ile
mücadele etme konusundaki görüşlerini aşağıdaki gibi dile getirmiştir:
“Bir tür hayatta kalma projesi… İnsanlık tarihinde zaman zaman afet
gibi savaş gibi zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verilmesi gerekmiş ve
böyle durumlarda zorlu koşullarda esneyebilenler ve yaratıcılıklarını
kullanabilenler hayatta kalabilmiştir. Pandemi sürecinde de
dayanıklılıklarını arttırabilenler, yeni çözümler bulanlar, esneyebilenler ve
esnedikçe yeni koşullara uyum sağlayabilenler hayatta kalan kesim olmayı
başardı. İnsanlar zamanında yer altında yaşam mücadelesi vermiş. Bizler
COVID-19 sürecinde 70 m2- 100 m2 yerlerde bunaldığımızı, sıkıldığımızı
söylüyoruz. Bizden önceki kuşaklar bu tarz deneyimlere sahipken bizler
şükretmek yerine şımarıklık mı yapıyoruz?”.
Ulupınar Erakay, halkın ihtiyaçları pandemi nedeniyle değişirken uyum
sağlamak ya da esneklik gösterme konusunda da başarıya ulaşan
çalışmaların olduğunu dile getirmektedir. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam
Merkezi, Whatsaap ve Zoom gibi platformlar üzerinden spor, sanat ve
eğitim gibi programlara katılmak amacıyla teknolojiyi hızlıca öğrenmek ve
kullanmak durumunda kalmıştır. İleri yaştaki bireyler ihtiyaçları
doğrultusunda dijital çağa adapte olmuştur. Bu durum belirsizlik içinde
yaşamanın insanlara çok fazla şey öğrettiğinin göstergesi sayılabilir.
Sosyal medya hesapları
Toplum Sağlığı Daire Başkanlığına ait sosyal medya hesapları olduğu
gibi Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer’in de güncel olarak yönetilen
ayrı ayrı hesaplarının olduğu görülmektedir. Toplum Sağlığı Daire
Başkanlığının aşağıda belirtilen sosyal medya hesapları 01 Temmuz 2020
itibariyle aktif hale getirilmiştir.
İnstagram: https://www.instagram.com/ibbtoplumsaglik
Facebook: https://www.facebook.com/ibbtoplumsaglik
Twitter: https://twitter.com/ibbtoplumsaglik
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İzmirTube: https://www.youtube.com/channel/UC1qGGh33_oRdr92J5EBG7w
Yukarıda bahsi geçen sosyal medya hesaplarından biri olan instagram
hesabı 30.06.2020 tarihinde “ibbtoplumsaglık” kullanıcı adı ile ilk
gönderisini (aynı zamanda profil resmi olan logosu ile) paylaşmıştır. Aynı
gün içerisinde logonun etrafında yazan “insanlar, esenlik, mekân,
kalkınma, katılım, eşitlik, barış ve yerküre” başlıklarını tek tek açıklayan
8 farklı gönderi daha paylaşmıştır. COVID-19 ile ilgili ilk bilgilendirme
07.07.2020 tarihinde “COVID-19’un yayılmasını engelleyecek basit
önlemler”i anlatmak için hazırlanan 4 farklı çalışmayı kapsayacak şekilde
paylaşılmıştır.
Görsel 1: Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı Logosu
(www.instagram.com/ibbtoplumsaglik)

Yukarıdaki logonun kullanımı ile tasarlanan sosyal medya
gönderilerinin yalnızca instagram üzerinden değil Facebook ve Twitter
üzerinden de eş zamanlı olarak paylaşımı yapılmıştır. Pandemi sürecinde
insanlara virüsün bulaşmaması için içinde bulunulan süreçle ilgili
bilgilendirici broşürler dağıtılamamıştır. Bu nedenle mesaj içeren
kampanyalar halka en hızlı şekilde ulaşabilme imkanı sağlayan sosyal
medya hesapları üzerinden yapılmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden
yürütülen projeler aşağıda detaylıca açıklanmaktadır:
Mavi İzmir Kampanyası: Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ve
illerin vaka sayılarına göre belirlenen korona virüs risk haritası kırmızı,
mavi, turuncu ve sarı renkleriyle virüsün yoğunluğunu belirtmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından illerin değişen vaka sayılara göre sürekli
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güncellenen Türkiye haritasında virüs riski mavi renkte düşük, sarı renkte
orta, turuncu renkte yüksek ve kırmızı renkte çok yüksek olduğunu
göstermektedir. Mavi İzmir Kampanyası Toplum Sağlığı Daire
Başkanlığı’nın sağlık okuryazarlığı çalışmasıdır. Mavi İzmir Kampanyası
sosyal medya hesapları üzerinden halkı COVID-19 aşısı olmaya
yüreklendirmeyi ve bir an önce Türkiye Risk Haritasında mavi renkli
(düşük riskli) alan olmayı hedefleyen bir kampanyadır. Salgın döneminde
virüsün nasıl bulaştığını, belirtilerinin neler olduğunu ve neler yapılıp neler
yapılmaması gerektiğini görseller üzerinden halka tekrar tekrar duyuran
sosyal medya hesapları aşıya karşı ön yargılı olan, aşı olmaya çekinen ya
da çeşitli sebeplerle aşı olmayan kişileri de yine görsellerle bilgilendirme
yoluna gitmektedir.
Görsel 2: Mavi İzmir Kampanyası Sosyal Medya Görselleri
( www.instagram.com/ibbtoplumsaglik)

Yukarıdaki görsellerde de anlatıldığı gibi aşı uygulaması insanın en
temel sağlık hakkıdır ve pandemi gibi bir dönemde de aşının önemi çok
büyüktür. COVID-19’un aşı ile önlenebileceğine inanan Toplum Sağlığı
Daire Başkanlığı’nın sağlık okuryazarlığı çalışması olarak geçen Mavi
İzmir Kampanyası İzmir halkının aşı kararsızlığının giderilmesini
amaçlamaktadır.
Turuncu Çember Sertifikası: Pandemiden sonra normalleşmeye
geçerken işletmelerin ve havayollarının salgın sürecine uyumu sağlamak
ve bu süreci güvenli bir şekilde atlatmak için hazırlanmış bir oluşumdur.
İzmir’in hijyenik ve güvenilir bir turizm hizmeti sunmasını hedefleyen
Turuncu Çember, yurtiçi ve yurtdışında İzmir’in yeme-içme, konaklama
ve havayolu firmalarının prestijli hale gelmesini sağlamayı
hedeflemektedir. İzmir Turizm Hijyen Kurulu tarafından üç ayrı puanlama
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sistemiyle belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere Turuncu Çember
Sertifikası ücretsiz olarak verilmektedir (Turuncu Çember, 2020).
Görsel 3: Turuncu Çember Kampanyası Tunç Soyer Sosyal Medya
Paylaşımı
( twitter.com/ibbtoplumsaglik )

Psikolog Pınar Ulupınar Erakay, 07.03.2021 tarihli görüşmede Turuncu
Çember’den bahsederken bu kampanyada paydaş durumunda olunduğunu
ve sağlığa destek vermek amacıyla kampanyanın içinde yer aldığını
söylemektedir. Konuşmasına aşağıdaki gibi devam etmektedir:
“Yeme-içme tesislerine yönelik alınması gereken tedbirleri hem takip
eden hem öneren hem de o şartları sağlayan kuruluşları ayırmak üzere
Turuncu Çember’e geçildi. Turizm Hijyen Grubu normalleşme aşamasında
neler yapacağını düşündü. Mutfak, tuvalet, servis nasıl olacak, masalar
arası mesafe ne kadar olmalı gibi konuların vatandaş tarafından bilinmesi
istendi. Daha sonra bu durum konaklamalara da entegre edildi.
Kampanyanın tamamını başkanın danışmanlarından birisi üstlendi.”
Yukarıdaki açıklamalara istinaden bu kampanyanın halka sağladığı
yarar kadar işletmelere de prestij sağlayacağı söylenebilir. Turuncu
Çember Sertifikası aldığı bilinen işletmelerin hijyenik ve güvenilir hizmet
sunması şehirde ön plana çıkmalarına olanak sağlamaktadır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarına ek olarak Turuncu
Çember Sertifikasyonu hakkında
www.turuncucemberizmir.com
adresinden detaylı bilgi alınabilmektedir.
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Gönüllü Karantina Kampanyası: İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, salgında meydana gelen artış sonrasında “Gönüllü
karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın” sözlerini dile getirerek halkı
evde kalmaya davet etmektedir. 30.10.2020 tarihinde İzmir’in Seferihisar
açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir (Afet ve Acil
Durum Yönetimi [AFAD], 2020: 1). Bu depremin hem pandemi dönemine
hem de salgının bulaş seviyesinin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi
toplum sağlığını tehlikeye atacağını düşündürtmüştür. Deprem sonrasında
halkın korku, panik ve sevdiklerini kaybetme acısı ile sosyal mesafeyi ve
hijyen kurallarını unutup salgının bulaş hızını arttıracağı ön görülmektedir.
Halkın bu çoklu afet döneminde hem deprem yaralarını sarmak hem de
salgından korumak oldukça zor görünmektedir. Tunç Soyer’in gönüllü
olarak halkı karantinaya davet etmesi üzerine sosyal medya üzerinden
hızlıca bir “Gönüllü Karantina” serisi tasarlanıp paylaşılmıştır. Aşağıdaki
görseller bu kampanya sırasında oluşturulan sosyal medya gönderilerinden
bazılarıdır.
Görsel 4: Gönüllü Karantina Kampanyası Sosyal Medya Görselleri
(www.instagram.com/ibbtoplumsaglik)

Yukarıdaki görsellere paralel olarak “Gönüllü Karantina”
Kampanyasını Psikolog Pınar Ulupınar Erakay, 07.03.2021 tarihli
görüşmesinde aşağıdaki gibi aktarmıştır:
“Pandeminin 2. pik yaptığı zamanda deprem sonrası deprem çalışmaları
yaparken bir yandan da “Gönüllü Karantinada” sloganını şehre soktuk.
Başkan bunu birebir kendisi istedi. “Zaten bir kriz dönemi içerisindeyiz.
Kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız. Zorunlu olmadıkça evde kalalım”
diyerek İzmirlileri karantinaya davet etti. İzmirTube yayınlarımızı yaptı.
Halka sosyal destek için konserler verildi”.
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Ulupınar Erakay’ın görüşmedeki sözleri göz önünde bulundurularak
çoklu afet zamanlarında krizleri yönetmek daha zor hale gelmektedir.
Aşağıdaki görsel pandemi süreci devam ederken depremin meydana
gelmesi ile ortaya çıkan zorlu durumu dikkate alarak tasarlanmıştır.
Görsel 5: Çoklu Afet Dönemi (Pandemi Sürecinde Deprem) Görseli
( www.instagram.com/ibbtoplumsaglik)

Psikolojik Destek Çağrı Hattı: İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından pandemi süreci ile beraber insanlarda oluşan kaygı, depresyon
gibi olumsuz durumların ücretsiz olarak çözülebilmesi amaçlanarak
oluşturulmuş bir kampanyadır. Kampanyanın temel amacı bu süreçte
oluşan olumsuz duygu durumlarını en aza indirmek ya da ortadan
kaldırmaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi
Başkanlığı bünyesinde görev yapan 12 kişilik ekiple (11 psikolog ve 1
sosyal hizmet uzmanı) kurulan çağrı merkezi İzmir halkına hizmet
etmektedir (İzmir Büyükşehir Belediyesi [İBB], 2020).
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Görsel 6: Psikolojik Destek Çağrı Hattı Kampanyası Sosyal Medya
Görselleri
( www.instagram.com/ibbtoplumsaglik )

Toplum Sağlığı Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarında
paylaşılan görseller yukarıdaki görsellere benzer şekilde hem
kampanyanın neden yapıldığını hem de ne işe yarayacağını anlatan
227

içeriklere yer vermektedir. Aynı zamanda görsellerde ve paylaşırken
yapılan açıklamalarda halkın “Psikolojik Destek Hattı”na ulaşabileceği
telefon numarası sürekli yer almaktadır. En temelde projenin ortaya çıkış
amacında ise fiziksel iyilik hali kadar psikolojik iyilik halinin de sağlıklı
bireyler olmak adına önemli olduğu gerçeği yer almaktadır.
“Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz” başlıklı koruyucu ruh sağlığı
hizmetleri kapsamında 2020 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
tarafından 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En iyi Uygulama
Yarışması”nda sağlık kategorisinde jüri özel ödülünü almaya hak
kazanmıştır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplum Sağlığı Dairesi
Başkanlığı, Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 2020: 17).
Görsel 7: Sağlıklı Şehirler En iyi Uygulama Yarışması Sosyal Medya
Duyuru Görseli
(https://www.instagram.com/ibbtoplumsaglik)

Mavi İzmir, Turuncu Çember, Gönüllü Karantina ve Psikolojik Destek
Hattı Kampanyalarının sosyal medya hesapları üzerinden başarıyla
yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Psikolog Pınar Ulupınar Erakay,
07.03.2021 tarihli görüşmede İzmirTube kanalı hakkında aşağıdaki
yorumları yapmıştır:
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“Pandemi sürecinde kamuoyunu bilgilendirmek adına İzmirTube başta
olmak üzere sosyal medya hesaplarını çok kullandık. Örneğin, el yıkama,
evi havalandırma gibi konularda videolar yayınladık. Bunları bilmiyor
muyuz? Biliyoruz. Ancak bunları pandemi sürecinde nasıl yapmalıyız
bunu anlattık. Evi ne sıklıkla havalandırmak gerektiğini ya da elleri cerrahi
yıkama şekli ile 20 saniye boyunca nasıl yıkanması gerektiğini çektik.
Alışveriş nasıl yapılmalı, getirilen her şey yıkanmalı mı, balkonda
bekletilmeli mi, pazara gittik geldik ne yapacağız videosu en fazla
izlenenler arasına girmişti. Kamuoyu bilinçlendi mi derseniz bunun bir
ölçümlemesini biz yapmadık ancak videoların izlenme, beğeni ve yorum
sayılarından, teşekkür çağrıları ve maillerinden ya da kişisel
tecrübelerimizden faydalanarak çıkarım yapabiliriz”.
Ulupınar Erakay, yukarıdaki açıklamalarına ek olarak sosyal medya
hesaplarının yönetimi ve etki düzeyi ile ilgili grafik dizayn, içerik
oluşturma ve mesaj üretimi süreçlerini psikolog, sosyolog, doktor ve
grafikerin yaptığını ve sloganları bir ziraat mühendisinin düzenli olarak
bulduğunu söylemektedir. “Sosyal medya işini çok amatörce yapıyoruz.
Aramızda bir uzman olsa daha az efor sarf ederiz ve etki düzeyi daha fazla
olur” sözleriyle konuşmalarına son vermiştir.
3.

Sonuç

Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı sosyal medya hesaplarının hepsinde
halk sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve halkı hastalıklara karşı
bilinçlendirmek adına paylaşımlar yapıldığı gözlenmektedir. Bu
paylaşımlar; genel sağlık, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, ruh
sağlığı, ağız ve diş sağlığı, ilkyardım, afet ve acil durumlarda koruyucu,
geliştirici, önleyici, destekleyici sağlık çalışmaları, aktif yaşam, fiziksel
aktivite ve sağlık ile ilgili önemli günler hakkında bilgilendirmeleri
içermektedir. Ayrıca içinde bulunulan olağanüstü hal (pandemi dönemi)
nedeniyle ağırlıklı olarak salgından bahsedilmektedir. Pandemi döneminde
salgının yayılmaması için neler yapılması gerektiği, hastalığa
yakalanmadan önce-sonra ve hastalık sırasında neler yapılması gerektiği
hakkında bilgilendirici görseller düzenli aralıklarla verilmektedir.
Yalnızca kişinin hastalığa yakalandığı zaman değil aynı zamanda beraber
yaşadığı insanlardan birisi de hasta olduğunda hem hastayı hem de kişinin
kendisini nasıl koruması gerektiği ile ilgili görseller paylaşılmıştır. Toplum
sağlığını korumak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
özellikle pandemi sürecinde çeşitli etkinlikler, eğitimler, kampanyalar
yapılmıştır. Bunlardan bazıları sosyal medya üzerinden yürütülürken
bazıları ise sosyal medyada hiç yer almamıştır. Sosyal medya hesaplarında
paylaşılan görseller dikkatlice incelendiğinde kişileri kaygılandırmadan
bilgilendirdiği görülmektedir. Gerçek resimlerden ziyade eğlenceli
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görsellerle gönderilerin yumuşatılması hem görsellere dikkatin artmasını
hem de kaygı düzeyinin yükselmemesini sağlamaktadır. Ancak görüşme
sırasında alınan bilgiler ışığında bu çalışmaların iletişim uzmanı olmadan
hazırlanan çalışmalar olduğu söylenebilir. Öyle ki özellikle sosyal medya
üzerinden yürütülerek yayılması sağlanan Mavi İzmir, Turuncu Çember,
Gönüllü Karantina ve Psikolojik Destek Çağrı Hattı kampanyalarının yanı
sıra pandemi sürecinde devam eden birçok etkinlik bulunmasına rağmen
sosyal medya hesaplarında yer almaması dikkat çekmektedir. Bu süreç
içerisinde birbirine destek veren tüm kampanyaların sosyal medya
hesapları üzerinden halkın bilgisine sunmak halkın bilinçlendirilmesi
açısından önem taşımaktadır. Bütüncül olarak memnuniyet düzeyinin
ölçülmemesi kamuoyunun ne düzeyde bilgilendiğinin anlaşılmamasına yol
açacaktır. Herhangi bir etkinliğin ya da kampanyanın etkinlik ölçümünün
yapılmamış olması hem yapılan kampanyaların etki edip etmediği hem de
geleceğe ışık tutup tutmayacağı sorularının belirsiz kalmasına neden
olacaktır.
Çoklu afet dönemlerinde bütüncül bir yaklaşım gerektiği için sosyal
medya hesaplarında da aynı olgu korunmalıdır. Pandemi sürecinde
deprem, sel gibi başka afetlerin de meydana gelmesi, salgın hastalığını
unutup normalleşmeye geçmeye yol açmamasını gerektirir. Bu nedenle
halkı devam eden krizin içinde başlayan yeni bir krizde de bilgilendirmeye
devam ederek tümüne destek olmak gerekmektedir. Böylece afet üzerine
afet denk gelmişken yeni bir krizin daha ortaya çıkmasına ya da var olan
durumun büyümesine neden olmaktan kaçınılmış olacaktır. Çoklu afet
dönemlerinde tehlike ve zarar görebilirliğin ortadan kalkması için toplum
sağlığını korumak ve bilinçlendirmek adına yapılan çalışmalar artış
göstermelidir.
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1.Giriş
Türkiye’nin çok partili düzene geçişi sancılı olmuştur. Bunda en büyük
etken, iktidarın çok partili hayatın kurallarını kendisine göre
belirlemesiydi. Muhalefetin çizilen dar kalıplı ve tek parti döneminden
kalma kurallara uymak istememesi, muhalefete yönelik baskıları
beraberinde getirmiştir. Yeni sistemin daha ilk aylarında muhalefetin
baskıya karşı sinmeden beklenmedik bir şekilde baskıyla karşılık vermesi,
iktidar-muhalefet ilişkilerini gerilimli bir havaya sokmuştur. Dolayısıyla
ülke çeşitli defalar rejim krizi ile karşı karşıya gelmiştir.
Muhalefet partisi Demokrat Parti, iktidarın baskılarına farklı bir
muhalefet anlayışı geliştirmiştir. Bu anlayışın en önemli ayağını,
seçimlerde boykot stratejisinin uygulanmasıydı. Soğuk savaşın bu
döneminde Avrupa’da genellikle komünist partiler, seçimleri boykot
etmekteydi. Dolayısıyla Türkiye’de kabul görmeyecek olan bu taktiğin
uygulanması, hiç de kolay olmamıştır. Demokrat Parti, her şeye rağmen ilk
seçim boykotunu 1946 erken belediye seçiminde uygulamıştır. İkincisini
ise, 6 Nisan 1947 milletvekili ara seçimlerinde yerine getirmiştir. Bu
çalışmada hedeflenen; Demokrat Parti’yi seçim boykotuna sevk eden
nedenleri, iktidarın bu karar karşısındaki tutumunu ve boykotun
uygulanmasının Türk demokrasi tarihi açısından sonuçlarını irdelemektir.
Ayrıca yaşanan tartışmaları ve bir önceki boykottan farklı yönlerini
belirleyip incelemektir. Çalışmanın hazırlanmasında; arşiv belgeleri, telif
eserler, hatıratlar ve çeşitli gazetelerden faydalanılmıştır.
2. 6 Nisan 1947 Milletvekili Ara Seçimlerine Giden Süreç ve
İktidar-Muhalefet İlişkileri
Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk yıllarında Terakkiperver
Cumhuriyet Partisi (1924-1925) ve Serbest Cumhuriyet Partisi (1930) adlı
muhalif partilerle çok partili geçiş denemesinde bulunulmuş, ancak bu
denemeler bazı nedenlerden dolayı başarısızlığa mahkûm olmuşlardır
(Çavdar, 2019: 311-312, 328-335). Batı tipi demokrasiye geçme hedefi
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için Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar beklemek zorunda
kalmıştır. Bu savaş sonrasında iç ve dış gelişmelerin zorlaması ve
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün etkisiyle çok partili düzene geçme kararı
alınmış ve ilk muhalif parti işadamı Nuri Demirağ tarafından 18 Temmuz
1945’te Milli Kalkınma Partisi (MKP) adıyla kurulmuştur. Gerek partinin
programı gerekse kurucuların tutumları nedeniyle bu parti ciddiye
alınmamıştır (Karataş, 2022: 59). Ciddiye alınmadığının en büyük
göstergesi İnönü’nün 1 Kasım 1945 tarihli Meclis konuşmasında, “tek
eksiğimiz hükûmet partisinin karşısında başka parti bulunmamasıdır”
şeklindeki sözleriydi (Cumhuriyet, 01.11.1945: 1, 5). İnönü, asıl muhalefet
partisini eski başbakanlardan Celâl Bayar’a kurdurmak istemekteydi.
Bunun için 1944 ve 1945’lerden itibaren üstü kapalı ya da açık bir şekilde
Bayar’ı bu yönde teşvik etmiştir (Timur, 2003: 20). Bayar da Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) içerisinde Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat
Köprülü ile birlikte bir muhalefet hareketi başlatmıştır. 7 Ocak 1946
tarihinde bu hareket, Demokrat Parti (DP) adıyla bir muhalefet partisine
dönüşmüştür (Eroğul, 2003: 29).
İkinci muhalefet DP, iktidar partisi CHP tarafından başlangıçta hoş
karşılanmış ve üç ay boyunca iktidar-muhalefet ilişkileri ılımlı bir seyir
izlemiştir (Koçak, 2012: 161). Çünkü DP’nin sınırlı bir muhalefet görevi
göreceği ve uzun süre iktidara gelemeyeceği düşünülüyordu (Karpat, 2015:
240). Kısa sürede beklenmedik bir şekilde basının, iş dünyasının,
aydınların ve geniş halk kitlelerinin desteğini alması (Eroğul, 2013: 179)
ve ülkenin çeşitli noktalarında hızla teşkilatlanması karşısında tedirgin
olunmaya ve telaşlanılmaya başlanmıştır (Bayar, tarih yok: 50). DP’nin
kurucularından ve milletvekili Adnan Menderes de bir konuşmasında
iktidarın kaygısının nedenleri şu sözlerle açıklamıştır: “…Halk Partisinin,
ilk kuruluş zamanlarındaki oldukça yumuşak ve tahammüllü hareketi
partimizin Hükûmet ve iktidar partisi karşısında bir türlü yerleşemeyeceği,
inkişaf edemeyeceği ve kuvvetlenemeyeceği kanaatinden ileri gelmekte
imiş”(Burçak, 1979: 65).
İktidar, DP’nin hızla gelişimini önlemek için çeşitli antidemokratik
tedbirler almaya yönelmiştir. Bunlardan en önemlisi, ülkeyi 23 bölgeye
ayırarak bunların her birine bir parti müfettişi görevlendirmek olmuştur.
Müfettişlerin sorumlu oldukları bölgelerinde CHP’den DP’ye geçişleri
engellemek ve bürokrasiyi DP’ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanmak
gibi görevleri vardı. Müfettişler, DP’nin, iktidarın isteği ile kurulduğunu
ve kısa bir süre sonra kapatılacağını ve bu durum karşısında vatandaşların
çok güç durumda kalabilecekleri propagandasını yapmaktaydılar. Hatta
DP’ye katılmayı vatan hainliği ile eşdeğer göstermekteydiler (Bayar, tarih
yok: 50-51).
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DP’nin hızla teşkilatlanması ve dolayısıyla güçlenmesi karşısında
iktidardan gelen baskılara karşın ilk tepki, 31 Mart 1946 tarihinden DP’li
milletvekili Adnan Menderes’ten gelmiştir. Menderes, illerdeki idare
amirleri tarafından yapılan yoğun baskıdan bahsetmiş ve idare amirlerinin
siyasi mücadeleye katıldıklarını iddia ederek onların muhalefetin
aleyhinde hareket etmelerini şikâyet etmiştir (Erer, 1966: 244-246). İçişleri
Bakanı Hilmi Uran’ın bu iddiaları yalanlayan sert bir açıklamada
bulunmasıyla iktidar-muhalefet arasındaki ilk çatışma başlamıştır (Bayar,
tarih yok: 51-52). Öte yandan bunun bir yansıması olarak iktidar yanlısı
basın ile muhalefeti tutan basın arasında da ilk gerilimler patlak vermiştir
(Kırkpınar, 2000: 91).
Bu anlamda iktidarın takip ettiği bir diğer strateji ise, 1946 Eylül ayında
yapılması gereken belediye seçimlerini Mayıs ayına çekmek, 1947 Mart
ayında yapılacak olan milletvekili seçimlerini bir yıl erkene almaktır.
CHP’nin bundaki amacı, muhalefeti hazırlıksız yakalayarak dört yıl daha
meşru bir iktidarı garantilemekti (Kayış, 2008: 402). Belediye seçimleri 26
Mayıs 1946 tarihine alınırken iklim şartları, belediye kanunun daha
demokratik hale getirilme isteği ve gelecek milletvekili seçimlerine
hazırlık olması gibi gerekçeler sunulmuştur (Cumhuriyet, 27.04.1946: 1,
3; TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VII, Cilt:22, Birleşim: 45, Toplantı:3,
s. 214-216). Karar; erken seçim beklemeyen muhalefet tarafından tepkiyle
karşılanmıştır. Muhalefetin yanında yer alan Tasvir ve Vatan gibi gazeteler
iktidar basınına karşı tepkili yayınlar yapmaya başlamıştır (Burçak, 1979:
72-73; Kayış, 2008: 404).
Belediye kanunun tadili için yapılan Meclis görüşmelerinde Adnan
Menderes, DP’nin neden erken seçime karşı çıktığının gerekçelerini
sıralamıştır. DP henüz teşkilatlanmasını sağlayamadığı için erken seçim,
milletin gerçek iradesini tecelli etmekten uzak kalacaktır. Ardından
muhalefet üzerindeki iktidarın ve idare amirlerinin baskısından söz eden
Menderes, anti demokratik yasalarının değiştirilmesi ve bunun üzerinden
belirli bir sürenin geçmesinden sonra yapılacak seçimin uygun olacağını
kaydetmiştir. Aksi durumda yapılacak seçim, tek parti idaresini devam
ettirmekten başka bir amaca aracılık etmeyecektir (Erer, 1966: 251-252).
DP belediye seçimlerine katılıp katılmama hususunda kendi içinde
görüşmeler yaparken CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, yurt gezisine
çıkmış ve yaptığı konuşmalardan başta DP başta olmak üzere muhalif
partileri siyasi tehdit ve uyarılarla seçimlere katılmaya zorlamıştır (Bayar,
tarih yok: 54-55; Toker, 1990: 103-106). 5 Mayıs’taki Akşehir Nutkunda
İnönü, ilk defa olarak milletvekili seçimlerinin de erkene alınacağını
açıkça şu sözlerle ifade etmiştir: ““…memlekete idaresini ve politikasını
içeride ve dışarıda kararlı bir hale getirmek için yeni büyük seçimlere
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karar verdik. Dünya vaziyeti kararsız ve karanlık olarak uzun bir
sürünceme devrine girmiş görünüyor. Bu devrede Türkiye’nin politikası
hangi istikamette ve ne anlayışta olduğunun içeride ve dışarıda açık bir
surette belli olması lazımdır. Buna memleketin büyük menfaatleri
bakımından ihtiyaç gördük”( Ulus, 06.05.1946: 1-2).
Bütün bu sindirme politikalarına rağmen DP Genel İdare Kurulu, 8
Mayıs 1946’da belediye seçimlerini boykot etme kararı almıştır. Bir
protesto bildirisini andıran karar metninde, belirli demokratik şartların
yerine getirilmemesi halinde milletvekili erken seçimlerine dahi katılım
sağlanmayacağı ifade edilmiştir. İnönü’nün ve CHP’nin erken seçimler
için öne sürdüğü gerekçeler kabul edilmemiştir. Aslında iktidar partisini
erken seçimlere götüren sebepler, “diğer partilerin inkişafını durdurmak
ve bunlar şeklen mevcut olsalar dahi bir devir daha siyasi hayatta fiilen
tek kalmaktır”. Boykot kararlarında sol düşüncenin hâkim olmadığını da
aktaran DP, parti çıkarlarını bir kenara iterek milli iradenin ve
demokrasinin ilerlemesi için böyle bir karar aldığını açıklamıştır (Anadolu,
09.05.1946: 1, 3). Görüldüğü gibi yeni kurulan DP, aldığı boykot kararıyla
CHP’nin saptadığı çok partili hayatın kurallarına uymak istememiş ve
boykot stratejisi ile farklı bir muhalefet anlayışı sergilemeye çalışmıştır.
Diğer muhalefet partisi MKP, başlangıçta her ne kadar erken seçim
kararına tepki gösterse de daha sonra belediye seçimlerine katılım
sağlamaya karar vermiştir. Halen seçimlerin demokratik bir şekilde
yapılmasını engelleyici yasaların varlığından söz eden MKP, böyle bir
karar almalarında ülkenin iç ve dış siyasetindeki çıkarlarını
düşünmelerinin etkili olduğunu aktarmıştır. Milletvekili erken seçimlerine
de katılacaklarını açıklamakla birlikte, o süre zarfına kadar iktidardan
demokratik düzenlemeleri yerine getirmesini istemiştir (Vatan,
09.05.1946: 2).
Boykot kararının açıklanmasından sonra DP’ye karşı siyasi şiddet
dilinin daha da yükseldiği görülmektedir. CHP basını tarafından DP, ilk
defa Sovyet Rusya paralelinde bir politika yürütmekle ve
“Moskovacılıkla” suçlanmıştır. Yine CHP Genel Başkanı İsmet İnönü,
partisinin 10 Mayıs 1946 tarihinde toplanan İkinci Olağanüstü
Kurultayı’nda daha önceki uyarılarının ve tehditlerinin dozajını
arttırmıştır. “Son zamanlarda bazı memleketlerde seçime iştirak etmeme
taktiği görülmüştür. Bunun manası yabancı devletlere karşı memleketin iç
idaresini itham etmektir. Kendi iç idaremizi yabancı devletlere karşı
kötülemek teşebbüsünü Türkiye denilen memlekette vatandaşların hoş
görmeyeceklerinden eminim…Siyasi hayatımızın gelişmesini eski Balkan
komitacılığına yöneltmek ve sürüklemek vebalinden siyasetçilerimizin
sakınacaklarını umarım” sözleri buna örmek gösterilebilir. İnönü’nün
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uyarılarına rağmen DP, yayınladığı tamimlerle boykot kararından
vazgeçmeyeceğini açıklamış ve bu durum iktidar-muhalefet gerginliğinin
devam etmesine sebebiyet vermiştir (Toker, 1990: 106-111; Bayar, tarih
yok: 54-55).
İktidar ile muhalefet arasındaki çetin çekişmeler arasında belediye
seçimleri 26 Mayıs 1946 Pazar günü yapılmıştır. DP, boykot kararı aldığı
için seçimlere katılmamıştır. MKP ise, seçim günü saat 11:00’da Hükûmeti
taraf tutmakla suçlayarak seçimlerden çekilmiştir. Dolayısıyla seçimlerde
tek başına CHP, belediyelerin büyük bir kısmını kazanmıştır. Fakat seçim
sonrasında en çok merak edilen, katılım oranıydı. İktidar, katılım oranını
% 50-60 civarında açıklarken, muhalefet oranın bundan çok daha az
olduğunu iddia etmiştir. Gerçek oranın ne olduğu tam olarak
bilinmemektedir (Karpat, 2015: 243-244). Bunun dışında muhalefetin
itirazları nedeniyle seçim üzerinde en çok tartışılan konular; oyların gizli
verilmediği, halkın baskıyla CHP’ye oy vermeye zorlandığı ve çeşitli hile
ve yolsuzlukların yapıldığı yönündeydi. İktidar, muhalefetin bu
şikâyetlerini açık bir şekilde araştırmak yerine reddetmeyi tercih etmiştir
(Kayış, 2008: 414-416). Bu durum, iktidar ile muhalefet ilişkilerinin her
geçen gün daha da gerilmesine neden olacaktır. Yaşanan gerilimlere
rağmen muhalefetin boykot taktiğinin iktidar karşısında başarılı olduğu ve
halkın büyük bir kısmının muhalefetin yanında yer aldığı algısı
kamuoyunda oluşmuş durumdaydı. Bu algıya bakarak DP’nin milletvekili
seçiminde de boykot kararını uygulaması beklenmekteydi. Fakat
iktidardan özellikle İnönü’den gelen yoğun baskılar, aşağıda da görüleceği
üzere bunu engellemiştir.
CHP, 21 Temmuz 1946 erken milletvekili seçimlerine yeni döneme
uygun bir takım demokratik adımlar atarak gitmeyi tercih etmiştir.
Cemiyetler, Basın ve Üniversite kanunlarında önemli demokratik
değişiklikler yapılmıştır. Değişmez Genel Başkanlık unvanından ve
Müstakil Grup’tan vazgeçilmiştir (Burçak, 1979: 74-75). Seçimlerle ilgili
olarak da tek dereceli seçim sistemi kabul edilmiş; fakat açık oy kapalı
sayım usulü değiştirilmemiştir. En önemlisi de DP’nin talebine rağmen
adli denetim sistemine geçilmemiştir (Haytoğlu, 2011: 89).
Uzun bir tereddüt döneminden sonra DP, İnönü’den gelen baskıları da
göz önünde bulundurarak, istemeyerek de olsa, 21 Temmuz 1946
seçimlerine katılma kararı almıştır (Toker, 1990: 113-114). DP’nin 465
sandalye için 273 aday gösterdiği bu seçimlerde CHP 397, DP 61 ve
bağımsızlar 7 milletvekili çıkartmıştır (Tuncer, 2002: 320). DP, seçimde
hile, baskı ve yolsuzluklar yapıldığını iddia ederek Hükûmeti suçlamış ve
sert bir şekilde eleştirmeye başlamıştır. Bu eleştirilerinin dozunun artması
üzerine sıkıyönetim, muhalif basına sansür uygulamıştır (Karpat, 2015:
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251-252; Zürcher, 2020: 247-248). Prof. Rıfkı Salim Burçak’ın tespitlerine
göre, 1946 seçimleri ülkeye “bir huzur ve istikrar” getirmemiş, tam aksine
partiler arasındaki ilişkileri çok tehlikeli bir şekilde geren yeni bir dönemin
başlangıcı olmuştur (Burçak, 1979: 89-90).
Yaşanan siyasi gerilim, 5 Ağustos 1946’da toplanan (Cumhuriyet,
06.08.1946: 1, 3) sekizinci TBMM toplantısına taşınmıştır.
Cumhurbaşkanlığına tekrar seçilen İnönü, yemin ederken DP
milletvekilleri ayağa kalkmayarak bir nevi hileli olarak addedilen seçimleri
protesto etmişlerdir (Burçak, 1979: 100). Yeni dönemde başbakanlık
görevi için Recep Peker’in görevlendirilmesi (Feroz ve Bedia Turgay
Ahmad, 1976: 24) iktidar-muhalefet ilişkilerinin yönünü tayin edici önemli
bir gelişme olmuştur. Çünkü Peker, “tek partili sistem ve kuvvetli bir şef
idaresi taraftarı, uzlaşmaya yanaşmayan, diplomatik hareket etmekle
giderilebilecek anlaşmazlıklarda bile şiddet kullanmaya eğilimli bir kimse
olarak” bilinmekteydi (Karpat, 2015: 258). DP yönetimi, Peker
Hükûmetinden İstanbul’daki sıkıyönetimin artık kaldırılmasını istemiş,
fakat iktidar tam aksine İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve
Kırklareli illerinde 1940 Kasım’ından beri uygulanmakta olan
sıkıyönetimin süresini 6 ay daha uzatmıştır. Bu durum muhalefetten büyük
bir tepki almıştır (Burçak, 1979: 103-104). Siyasi kararların dışında
Hükûmetin ekonomik kararlarını da DP, sertçe eleştirmekteydi. 7 Eylül
1946 devalüasyon kararlarıyla ilk defa Türk parasının değeri düşürülmüş
ve böylece ihracat mallarının ülkeye girişi kolaylaştırılmıştı. Bu kararların
yanlış uygulanması sonucunda halk zarar görünce DP tarafından Hükûmet
suçlanmıştır (Gevgilili, 1981: 43-44; Erer, 1966: 358-359).
DP’nin Meclis’teki gücünü azaltmak adına bazı DP milletvekillerinin
mazbataları iktidar oylarıyla reddedilmiştir (Burçak, 1979: 104). 1947
bütçe görüşmeleri sırasında Adnan Menderes’in bütçeyi sert ve aynı
zamanda alaycı bir şekilde eleştirmesi üzerine Başbakan Peker’in
Menderes’e yönelik, “…Menderes’in sesinden kötümser ve psikopat bir
ruhun mariz karanlıkları içerisinde…” şeklinde başlayan sözlerindeki
psikopat kelimesi “pis köpek” olarak anlaşılmış ve DP’liler topluca
Meclis’i terk etmişlerdir. DP’liler Kasım ayında da protesto amaçlı
Meclis’i terk etmişlerdi. Ancak bu sefer geri dönmeleri için araya
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü girmiş ve ikna edilerek on gün sonra 27 Aralık
1946’da Meclis oturumlarına katılmışlardır (Yetkin, 2002: 317-318; Uran,
2007: 377).
DP’nin Birinci Büyük Kongresi, 7 Ocak 1947 tarihinde (Demokrat
İzmir, 08.01.1947: 1) partiler arasındaki ilişkilerin hassasiyet derecesinde
gergin olduğu bir dönemde toplanmıştır. 11 Ocak gününe kadar devam
eden kongrede parti yöneticileri ve delegeler, iktidara karşı çok sert
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eleştirilerde bulunmuşlardır (Demokrat İzmir, 8-12.01.1947). Kongrenin
sonunda kabul edilen “Hürriyet Misakı” kararları iktidar ve basınının
tekrar muhalefete saldırması sonucunu doğuracak ve iktidar-muhalefet
ilişkileri gerilecektir (Çavdar, 2019: 461-462). Misak üç talepten
oluşmaktaydı: Seçimlerin bürokratlar yerine adli kurullar tarafından
denetlenmesi, Anayasaya aykırı ve antidemokratik bütün kanunların
değiştirilmesi ve parti başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı görevinin
birbirinden ayrılmasıydı. Bunlar, Millet Meclisi tarafından reddedilmesi
halinde parti merkezi, milletvekillerini Meclisten çekebilecekti (Ahmad,
2010: 41). Bunlar, DP’nin kuruluşundan beri her fırsatta ve değişik
formüller altından vurguladığı taleplerdi. Fakat burada farklı olarak
taleplerin yerine getirilmemesi halinde sine-i millete dönüleceği ifade
edilmekteydi (Koçak, 2013: 288). Bayar’ın deyimiyle en başından beri
“gölge muhalefet” olmaya zorlanan DP, (Bayar, tarih yok: 71) bu sert
taktiğiyle biçilen kalıba girmeyeceğini daha açık bir şekilde ifade etmiş
oluyordu.
Hürriyet Misakı karşısında iktidar, muhalefete daha fazla yüklenmeye
başlamış ve Misak dolayısıyla sert suçlamalar artarak devam etmiştir.
İnönü çok sert bir dille Misakı kınamış ve Meclis’in ipotek altında
gösterilmeye çalışıldığını ve bunun işleri “zerrece” kolaylaştırmayacağını,
tam aksine güçleştireceğini aktarmıştır (Toker, 1990: 169-170). İçişleri
Bakanı Şükrü Sökmensüer, Meclis’teki bir konuşmasında imalı bir şekilde
Meclis’ten çekilme taktiğini komünist taktiğine benzetmiştir (Eroğul,
2003: 50-51). Bayar, ertesi günü Bakanın iddialarını reddeden ve söz
konusu taleplerden vazgeçilmeyeceğini belirten bir bildiri yayınlamıştır
(Gevgilili, 1981: 49-50). Öte yandan iktidar basınının eleştirileri daha sertti
(Erer, 1966: 402-406). CHP’nin resmi yayın organı Ulus Gazetesi’nden ve
aynı zamanda CHP Kocaeli milletvekili Nihat Erim, Çankaya’dan aldığı
talimatla muhalefete saldırmıştır. Erim, DP’nin talep ettiği kanunları
Meclis’e tehditle kabul ettirmeye çalıştığını ve bunun demokrasi ve devlet
fikri ile uzlaşabilecek hiçbir tarafının olmadığını kaydederek tepkisini
göstermiştir. Günlerce yazdığı yazılarıyla Erim, DP’nin iddialarının aksine
ülkede hürriyetin olduğunu ve iktidarın bütün iyi niyetlerine rağmen
muhalefetin bilinçli olarak düşmanlık havası yaratmaya çalıştığını
anlatmıştır. Meclis’i terk etme tehdidini bir ihtilal ve isyan olarak
göstermiştir (Karataş, 2020: 103-105).
Siyasi gerilimin sürdüğü bir sırada Şubat 1947’de köy muhtarı seçimi
gerçekleştirildi. Bu seçimler CHP-DP arasındaki çatışmanın daha da
artmasına neden olmuştur. DP’nin iddiasına göre, idare amirleri Hükûmet
lehinde hareket ederek muhalefete baskı yapmışlar ve seçimlerde CHP
adaylarının kazanmasını sağlamışlardır. 21 Temmuz seçiminden sonra
iktidarın tutumunda bir değişikliğin olmadığı sonucuna varan DP, ülkede
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artık seçim güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı yönünde beyanat
vermekten kaçınmamıştır. Buna mukabil Hükûmet ise, muhtar seçiminde
baskı iddialarını kabule yanaşmamış, aksine kanunun tam anlamıyla
uygulandığını söylemiştir (Karpat, 2015: 270-271; Burçak, 1979: 116117). Türkiye, 6 Nisan 1947 milletvekili ara seçimlerine partiler arasındaki
ilişkilerin kopma noktasına geldiği ve aynı zamanda seçim güvenliği
tartışmalarının yapıldığı bir sırada gitmek zorunda kalmıştır. Seçimlere
itimadı olmayan DP ise, ara seçimlere girip girmeme konusunda tereddüt
yaşamaktaydı.
3. Demokrat Parti’nin Boykot Kararını Alma Süreci ve Yaşanan
Tartışmalar
İstanbul’da 6, Kastamonu, Balıkesir ve Tekirdağ’da birer olmak üzere
açık 9 milletvekilliği için 6 Nisan 1947 tarihinde ara seçimler yapılacaktı
(Tuncer, 2002: 336; Ulus, 03.03.1947: 1). 21 Temmuz 1946 milletvekili
seçimlerine istemeyerek de olsa katılan DP’nin ara seçimlere girip
girmeyeceği ülkenin en önemli meselesiydi. Hükûmetçe daha resmi karar
çıkmadan önce DP’nin kendi içerisinde görüşmeler yaparak bir karara
varmaya çalıştıkları görülmektedir. DP’nin yöneticilerinden Samet
Ağaoğlu’nun 27 Şubat 1947 tarihinde tuttuğu notlarına bakılırsa, Celâl
Bayar, Emin Sazak ve Cemal Tunca gibi toplam 13 yönetici ile Ankara’da
seçimlere girip girmeme meselesi tartışılmıştır. Tunca ile Sazak,
“Mademki mücadele edeceğiz, o halde girmelidir. Girmek mücadeledir”
gerekçesiyle seçimlere katılmanın yanında yer almışlardır. Ağaoğlu ile
birlikte diğer yöneticiler ise, seçimlerin boykot edilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir. Buna ilaveten Ağaoğlu, “Girmemekle beraber, o günü matem
günü manzarasında getirmelidir. Halkı sandık başına gitmekten
alıkoymalıdır” önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine Sazak ile Tunca
boykot lehinde fikri değiştirmiş ve toplantının sonunda oybirliği ile
seçimlere katılmama kararı alınmıştır. Bu kararın hemen açıklanmaması
ve o vakte kadar gizli tutulması istenmiştir (Ağaoğlu, 1992: 53-54). Tam
da bu esnada yani Şubat ayının sonlarında bazı gazetelerde, DP
yönetiminin ara seçimleri boykot edeceği yönünde haberler çıkmaya
başlamıştır. Bu tür haberleri DP, hiçbir kararın alınmadığını ifade ederek
yalanlamıştır (Cumhuriyet, 27.02.1947: 1). Dolayısıyla DP yönetimi,
burada alınan karara sonuna kadar sadık kalmışlardır.
Üst yönetimin bu ortak kararından önce parti tabanının da boykot
yönünde bir karar almış olduğunu ifade etmek gerekir. 26 Aralık 1946
tarihli DP’nin İstanbul İl Kongresi’nde konuşan İl Başkanı Kenan Öner,
yürürlükteki kanunların ve karşıdaki zihniyetin değişmemesi halinde
İstanbul milletvekili ara seçimlerine katılmama önerisinde bulunmuş ve
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önerisi bütün delegeler tarafından kabul edilerek bunun büyük kongreye
sunulması kararlaştırılmıştır (Vatan, 27.12.1946: 1, 3).
İçişleri Bakanlığı’nın, söz konusu 4 vilayette ara seçim hazırlıklarının
6 Mart 1947 tarihi itibariyle başlatılması için bir tamim göndermiş ve
böylece seçim sürecine girilmiştir (Vakit, 04.05.1947: 1, 5). Seçimlere
girip girmeme noktasında henüz kararını kamuoyuna açıklamamış olan DP
Genel Başkanı Celâl Bayar, 4 Mart’ta Ankara’dan İstanbul’a gelmiştir.
Basındaki söylentilere göre Bayar, İstanbul teşkilatında yaptığı
incelemelerin sonucunda kararını açıklayacaktır (Cumhuriyet, 04.03.1947:
1, 3). İl Başkanı Kenan Öner ve partililer tarafından karşılanan Bayar,
İstanbul İl İdare Heyeti ile parti merkezinde seçim gündemiyle bir toplantı
yapmıştır (Cumhuriyet, 05.03.1947: 1, 3). Toplantılar üç gün devam etmiş
ve toplantılar üzerinde çeşitli tahminler ya da söylentiler ortaya atılmıştır.
Bu dönemde merkez basın görevini üstlenen Cumhuriyet gazetesinin
iddiasına göre, İstanbul İl İdare Kurulu seçim kanunu değişinceye kadar
herhangi bir seçime girmeyi tamamıyla gereksiz bulurken, parti genel
merkezi prensip itibariyle seçimlere katılma taraftarıdır. Genel merkezin
görüşünün kabul edileceğini düşünen gazete, İstanbul için Refik İnce ve
Yusuf Hikmet Bayur’un isimlerinin kulislerde dolaştığını aktarmaktadır
(Cumhuriyet, 06.03.1947: 1, 3). DP’nin İzmir’deki yayın organı olan
Demokrat İzmir gazetesi de toplantılardan seçimlere katılım kararının
çıkma ihtimalinin yüksekliğinden söz etmekteydi. Gazeteye göre, parti
içerisinde katılım taraftarı olanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Toplantılarda olası İstanbul adayları olarak Yusuf Hikmet Bayur, Refik
Şevket İnce, Nihad Reşat, Fikret Karakoyunlu ve Alaeddin Nasuhoğlu’nun
isimlerinin konuşulduğu iddia edilmiştir (Demokrat İzmir, 05.03.1947: 1,
4; Demokrat İzmir, 08.03.1947: 1, 4). Bu yapılan toplantılardan kesin bir
kararın çıkacağı beklentisine karşılık, hiçbir karar çıkmadan Celâl Bayar,
İstanbul’dan Ankara’ya dönmüş ve kararın Ankara’da Genel Merkez’de
yapılan toplantıların sonucunda verileceği tahmini yürütülmüştür
(Cumhuriyet, 07.03.1947: 1, 4).
Bu arada 12 Mart 1947 tarihinde ABD Başkanı Truman, Sovyet Rusya
tehdidine karşı Türkiye’ye ve Yunanistan’a verilmek üzere kongreden 400
milyon dolarlık bir bütçe talep etmiştir (Ulus, 13.03.1947: 1, 6). Türkiye
için hayati derecede önemli olan bu bütçe karşısında basındaki ara seçim
tartışmalar belli bir süreliğine gündemden inmiştir (Cumhuriyet, 1319.03.1947; Vakit, 13-18.03.1947; Ulus, 13-21.03.1947; Demokrat İzmir,
13-17.03.1947; Akşam, 13-20.03.1947). Ancak, demokrasi cephesini
temsil eden ve yardım ettiği ülkelere demokrasinin bir an önce
yerleştirmesi taraftarı olan ABD için Türkiye’deki demokratik gelişmeler
önem arz etmekteydi. Dolayısıyla bundan sonraki ara seçimlere katılım
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tartışmaları buna paralel olarak önem kazanacak ve DP üzerindeki baskı
giderek artacaktır.
CHP taraftarı yayın politikası olan Vakit gazetesi ve yazarı Mahir Taşlı,
DP’nin ara seçimlere girmek istememe nedenlerini yanlış bularak
eleştirmiştir. Yazar Taşlı’nın ifadelerine göre, DP’nin seçimleri boykot
etmek isteme nedeni, seçim kanununda gerekli değişikliklerin
yapılmamasıdır. Bu değişiklikleri, oyların gizli kullanılması ve seçim
tutanaklarının sandık parti temsilcilerinin onaylamaları talepleriydi. Bu
değişiklik önergelerinin Meclis’te halen işlemde olduğunu belirten Taşlı,
bunun acele bir şekilde Meclis’ten geçirilmesi istemelerini yanlış
bulmuştur. Meclis’te azınlıkta bulunan bir partinin isteğini, çoğunluğun
hemen kabul etmesinin hatalı olduğunu ve bu değişikliklerin de hemen
yapılmasını gerektirecek önemin olmadığını aktarmıştır. Mevcut seçim
kanunu ile DP’nin 70-80 milletvekilini Meclis’e sokabildiğine göre, bu
kanunun serbest oy kullanmaya yeteri derecede teminat verdiğini
belirtmiştir. Öte yandan yazar, her şeye rağmen DP’nin seçimlere
katılacağını kaydederek bir tahminde bulunmuştur (Taşlı-Vakit-,
19.03.1947: 1, 5).
Dönemin etkili gazetelerinden Cumhuriyet gazetesi, yeni kurulmakta
olan demokrasinin gelişimi için ara seçim sürecinin başından itibaren
DP’nin seçimlere girmesi taraftarı bir politika takip etmiş ve yayınlarıyla
adeta DP’yi seçimlere katılmaya zorlamıştır. Muhalefet üzerinde bir baskı
unsuru olarak görev yapmıştır. Çeşitli spekülasyonlara imza atarak DP’nin
nihai kararının katılım şeklinde olacağını sürekli olarak ifade etmiştir. Bu
yöndeki ilk yazısını 20 Mart’ta kaleme alan gazetenin başyazarı Nadir
Nadi, seçim kanunu üzerindeki eksikliklerin olduğuna ilişkin tartışmaların
seçim sonrasına bırakılmasını ve seçim sürecinde mevcut seçim kanunun
dürüstçe uygulanıp uygulanmayacağını Hükûmetin açıklamasını talep
etmiştir. DP’nin de buna göre seçimleri katılıp katılmayacağına ilişkin
kararını vermesi gerektiğini belirtmiştir. Aksi halde ülkenin çirkin
tartışmalarla zaman geçirmek zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştur.
DP’nin 21 Temmuz seçimlerine katılmasını takdir eden yazar Nadi, ara
seçimlerine de katılacağı tahminini dile getirmiştir (Nadi-Cumhuriyet-,
20.03.1947: 1, 3).
DP destekçisi Vatan gazetesi ve sahibi Ahmet Emin Yalman, 1946
belediye ve milletvekili seçimlerinde boykot kararını desteklerken
(Yalman-Vatan-, 09.05.1946: 1, 3; Yalman-Vatan-, 12.05.1946: 1, 3), ara
seçimlerinde boykotun karşısında yer almıştır. Seçim süreci boyunca
Yalman, toplumsal huzur ve barışın sağlanması adına DP’nin seçimlere
katılmasını istemiştir (Yalman, 1997: 1396). DP’nin boykotu karşısında
ABD’nin yardımının da tehlikeye düşeceğini ifade eden Yalman,
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boykottan vazgeçilmesi için İstanbul İl Başkanı Kenan Öner’i bile ikna
etmeye çalışmıştır (Koçak, 2013: 521).
DP yanlısı diğer bir gazete Demokrat İzmir gazetesi de muhalefetin
Hürriyet Misakı’ndaki isteklerinin yerine getirilmemesi halinde ara
seçimlere girmemesinin daha doğru olacağını açıklamıştır. Gazeteye göre,
iktidar partisi dış tehlikeleri bahane ederek muhalefetin demokratik
taleplerini sürekli olarak ötelemekteydi. Son ABD yardım paketinin
açıklanması ile birlikte artık iktidarın bu türdeki bahanesi ortadan
kalkmıştır. İktidar partisi bir an önce demokratik düzenlemeleri
gerçekleştirmelidir (Belge-Demokrat İzmir-, 18.03.1947: 1, 4).
DP İstanbul İl Başkanı Kenan Öner’in, Demokrat İzmir gazetesi ile
yaptığı röportaj siyaseti hareketlendirmiştir. DP’nin ara seçim faaliyetleri
ilgili sorularına cevaplar veren Öner, seçime katılım meselesi ilgili partinin
gerekli kararı verdiğini ve CHP’nin takip edeceği taktiğe göre kendilerinin
de karşı taktiklerde bulacağını ifade etmiştir. CHP’nin taktiklerinin neler
olduğuna ilişkin soruya Öner, bu konuda her türlü istihbarata sahip
olduklarını ve CHP’nin 21 Temmuz seçimlerinde olduğu gibi hileye
başvurmaya hazırlandığını kaydetmiştir. DP’nin seçime girip girmeyeceği
hususunda kesin bir kanaate ulaşamadıklarından dolayı iki tür ihtimale
karşı tedbir düşünmüşlerdir. Bu ihtimaller DP’nin seçime katılmaya karar
vermesi ya da katılmaması durumunda ne yapılacağına ilişkindir. DP’nin
seçime katılım kararı vermesi durumunda CHP, sandık görevlilerini
Hükûmete sadık ve hileye başvurabilecek kişilerden seçecektir. Bu
görevliler çift tutanaklar tutmak suretiyle önceki seçimlerde olduğu gibi
yolsuzluklar yapacaklardır. Yine görevlilere para dağıtmak suretiyle devlet
memurlarının seçmenlere baskı yapması sağlanacaktır. DP’nin seçimleri
boykot etmesi karşısında ise, katılım oranını % 85’lere çıkartabilmek için
seçim sandıklarına oy atılması planlanmaktadır. Bütün bu yolsuzluk
tedbirleri karşısında kendilerinin de karşı tedbirler aldığını ifade eden
Öner, halktan sabırlı olmalarını istemiştir (Demokrat İzmir, 21.03.1947: 1,
4).
CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran, İl Başkanı Kenan Öner’in
suçlamalarına oldukça sert bir şekilde cevap vermiştir. Öner’in özellikle
seçim görevlileri ilgili iddialarına, “Bu beyanat, teessürle arz ederim ki,
bize ve partimize olduğu kadar bir amme hizmeti ifa etmek üzere seçim için
vazife alan namuslu vatandaşlara da asılsız ve uluorta isnatlarla doludur”
şeklinde karşılık vermiştir. Seçim güvenliği ve DP’nin seçimlere katılımı
ile ilgili olarak da şunları ifade etmiştir: “…Biz seçime katılacak
vatandaşlarımıza karşı seçim emniyetini temin etmeyi her mülahazanın
üstünde görüyoruz ve bunun halkın arzu ve iradesine bir hürmet vazifesi
olarak telaki ediyoruz. İddia edildiği ve zannolunduğu gibi biz Demokrat
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Partinin İstanbul’da seçime iştirak etmeyeceğini bir an için dahi derpiş
etmiş değiliz. Bilakis biz onları seçime iştirak edecek diye kabul ediyoruz.
İki partinin seçim mücadelesinde halk hâkimiyetinin güzel bir tecellisi
olarak zevkle ve emniyetle bekliyoruz” (Ulus, 23.03.1947: 1). Akabinde
İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer, seçim güvenliği ile ilgili bütün
tedbirlerin alındığını ve valiliklere bununla ilgili emirlerin gönderildiğini
açıklamıştır. Tedbirlere ilişkin Bakanlığın bir tamimi illere ulaştırılmıştır.
Tamimde yer alanlar, DP’nin seçim güvenliği ile ilgili isteklerinden
oluşmaktaydı (Ulus, 25.03.1947: 1).
Hilmi Uran’ın beyanatına en büyük tepki Demokrat İzmir gazetesi
başyazarı Burhan Belge’den gelmiştir. Uran’ın beyanatında, muhalefetin
seçim güvenliği ile ilgili endişelerini büyük şaşkınlıkla karşılamasını
pişkinlik ve seçmenin aklıyla dalga geçme olarak tanımlayan yazar Belge,
21 Temmuz seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri hatırlatmıştır. Uran’ın bu
tür beyanatlar vermek yerine Hürriyet Misakı’nda yer alan talepleri yerine
getirmesinin daha inandırıcı olacağını kaydetmiş ve Uran’ın durumunu
İslam tarihindeki şu olaya benzetmiştir: “İslam tarihinin pek meşhur
vakalarından biri, mücahid karargâhlardan birinin, mızrakların ucuna
kuranlar takarak ilerlemesidir. Tıpkı onun gibi, Bay Hilmi Uran, kendi
mızraklarının ucuna demokrasinin mukaddes kitabını takarak ilerlemek
emrini vermişe benziyor” (Belge-Demokrat İzmir-, 24.03.1947: 1, 4).
Muhalefet kanadı; söylemler yerine bunların icraata dökülmesinin
önemine işaret ederken iktidar tarafı bu tür istekleri önemli
bulmamaktaydı. Örneğin, Ulus Gazetesi yazarlarından ve İnönü’nün
yakınlarında yer alan CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, muhalefetin
seçim güvenliğiyle alakalı isteklerinin aslında uygulanmakta olduğunu ve
bunları yasal teminat altına alınmasının gereksiz olduğunu ifade
etmekteydi. Oyların gizli kullanılması, pusulaların sayılmasında ve
tasnifinde gözlemcilerin bulunması, tutanakların parti temsilcileri
tarafından da imzalanması, tutanaklarının birer nüshasının parti
temsilcilerine verilmesi ve her tutanağın hemen ilan edilmesi gibi
isteklerinin kanuni güvence altına alınmasının ülkenin bazı yerlerinde
sorunlara neden olacağı, seçim işlerinin aksamasına sebebiyet vereceğini
öne sürmüştür. Erim, “Bu ruh aleti içinde kaybettikleri yerlerde
tutanakları imza etmeyecekler ve türlü dedikodularla ortalığı bulandırmak
isteyeceklere güzel fırsatlar yaratmış olacaklardır. Şimdi insafla
düşünelim: Kanun değiştirmek yerinde olur mu, olmaz mı?” diyerek
DP’nin amacının iç huzuru bozmak olduğunu iddia etmekteydi (ErimUlus-, 22.03.1947: 2).
Ara seçimler üzerinde yapılan seçim güvenliği meselesine Vakit
gazetesinden Asım Us da katılmıştır. Yazar Us’un nazarında da seçim
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güvenliğinin sağlanması için seçim kanununda değişiklik yapılması şart
değildir. 21 Temmuz seçimlerinde muhalefete 60 milletvekili kazandırmış
bir seçim kanunun, ara seçimlerde de uygulanmasının bir güvensizlik
oluşturmayacağını, buna ilişkin aksi iddiaların akıl ve mantık dışı
olduğunu kaydetmiştir. Seçim işlerinde güvenliği sağlayacak olanının;
sadece kanunların olmadığını, seçmenin ilgisinin ve uyanıklığının
olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla kusurlu bir seçim kanunuyla halkın
ilgili ve uyanıklığı sayesinde iyi sonuçların alınabileceğini düşünen Us,
özellikle Meclis aritmetiğini değiştirmeyecek olan ara seçimler için seçim
kanunun değiştirilmesini yersiz bulmuştur (Us-Vakit-, 25.03.1947: 1, 5).
İçişleri Bakanlığı’nın seçim güvenliğini sağlamak için valiliklere
gönderdiği tamime bir destek de Ulus gazetesinin başyazarı Falih Rıfkı
Atay’dan gelmiştir. Bakanlığın tamimiyle birlikte muhalefetin seçimlerde
kullandığı “silahını” elinden aldığının altını kalınca çizmiştir. Yazar
Atay’a göre, muhalefet önceki seçimlerde olduğu gibi bazı bahanelerle
ülkede bir ihtilal havası yaratmaya çalıştığını ve bu taktiğinin yayınlanan
tamimle elinden alındığı aktarmıştır. Bunun yanı sıra bu tamimin CHP’nin
demokrasinin yerleşmesi ve kökleşmesi noktasında ne kadar samimi
olduğunu bir kez daha ispat ettiğini dile getirmiştir. DP İl Başkanı Kenan
Öner’in tamime karşın yaptığı açıklamanın da meşru demokrasi görevinde
samimiyetsiz olduğunu göstermiştir (Atay-Ulus-, 26.03.1947: 1, 4).
Yine Ulus gazetesinden Nihat Erim, İçişleri Bakanlığı’nın tamimini ve
bu tamime karşı muhalefetin tutumunu değerlendirmiştir. Söz konusu
tamimin, ara seçimlerde güvensizlik ve karışıklık yaratmak isteyen
muhalefeti ikna edip etmeyeceğini sorgulayan Erim, muhalefetin
tepkisinden yola çıkarak bunun mümkün olmayacağını düşünmektedir.
Çıkarı ortalığı karıştırmak olanları, seçim güvenliği konusunda ikna
etmenin mümkün olmadığına temas eden Erim, asıl önemli olanın
seçmenin inanıp inanmamasında olduğunu kaydetmiştir. Tamimle birlikte
vatandaşların zihninde seçimlerin güven içerisinde yapılacağı fikri
oluşmuştur. Mevcut seçim kanunuyla seçimlerin güvenliğinin
sağlanabileceği düşüncesinde olan Erim, Hükûmetin iyi niyetini
kanıtladığını ve bundan sonra dürüst hareket etmenin muhalefetin elinde
olduğunu bildirmiştir (Erim-Ulus-, 26.03.1947: 2).
İktidarın ve basının bu değerlendirmelerinden yola çıkarak DP’nin
seçimlerin dürüstçe yapılmasına ilişkin talep ve şikâyetlerini ciddiye
almadığı ya da manipüle etmeye çalıştığı sonucu çıkartılabilir. Aynı
zamanda seçimle ilgili yasal değişikliklere gitmeden bir takım söylemlerle
muhalefeti seçimlere girmeye ikna etmeye gayret gösterdiği söylenebilir.
DP’nin kurucusu milletvekili Fuat Köprülü, basına verdiği bir demeçle
bu tartışmalara katılmıştır. DP’nin seçim güvenliği ile ilgili Meclis’e
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gönderdiği ve komisyonlarda bekletilen teklifinin demokrasi ile yönetilen
ülkelerde uygulanmakta olan güvenlik esaslarını içerdiğini belirtmiştir.
Seçim güvenliğine ilişkin verilen sözlerin yasal teminat altına alınması
gerektiğini, “Esasen alınacak herhangi bir emniyet tedbirinin salahiyetli
makamın filan veya falan zamandaki arzusuna değil, doğrudan doğruya
kanuna dayanması şarttır. Kanuna dayanmayarak atıfet mahiyetinde olan
hiçbir teminat tedbirinin manası olamaz” şeklinde açıklamıştır
(Cumhuriyet, 25.03.1947: 4). Görüldüğü üzere, DP seçim güveliği ile ilgili
taleplerini yasal güvence altına alınmasını isterken, iktidar yayınladıkları
bir tamimle bunu geçiştirmeye çalışmıştır. İki parti arasındaki seçim
güvenliği ile ilgili anlaşmazlık noktasının, “yasal teminat” meselesinden
kaynaklandığını söylemek gerekir.
CHP, milletvekili adaylarını 25 Mart 1947 tarihinde ilan etmesine
rağmen DP’nin halen seçimleri katılıp katılmayacağı belli değildi (Akşam,
26.03.1947: 1-2). Bu belirsizlik karşısında çeşitli söylentiler dile
getirilmeye başlanmıştır. Örneğin, Cumhuriyet gazetesi, DP’nin kararını
açıklamamakla birlikte gizlice seçimlere hazırlandığını haber etmiştir. DP
İstanbul teşkilatı, seçim afişleri hazırlatmış ve tespit ettiği İstanbul
adaylarını genel merkeze göndermiştir. Buna göre adaylar; Abdurrahman
Münib, Yusuf Hikmet Bayur, Kenan Öner, Refik İnce, Ahilya Moshos ve
Soryano Hanri idi (Cumhuriyet, 27.03.1947: 1, 3). Aslında Cumhuriyet
gazetesi, DP’nin seçimlere girmesini istediği için bu tür haberler
yapmaktaydı. Demokrat İzmir gazetesi ise, boykot taraftarı olması
nedeniyle DP’nin seçimlere katılmamaya karar verdiğini açıklamaktaydı
(Demokrat İzmir, 26.03.1947: 1, 4).
Bu uzun bekleyiş, CHP açısından endişeli ve tedirgin bir bekleyişti.
ABD’nin Truman yardımlarının ABD Kongresi’nde görüşüldüğü bir
esnada seçim boykotunun uygulanması yardımları riske sokabilecek bir
hareketti. Bazı bakanların ve milletvekillerinin yer aldığı 26 Mart 1947
tarihinde Çankaya’daki akşam yemeğinde DP’nin seçimlere katılma
meselesi görüşülmüştü. CHP Kocaeli milletvekili Nihat Erim, “Bugünkü
görünüş girmeyeceklerini gösteriyor. Ama yarın ne hal alır bilmem”
yorumunda bulunurken, İnönü, tedirginlik içinde, “Bu küçüklüğü yaparlar
mı dersin? Bu şimdiki şartlar içinde memleketi jurnal etmek olmaz mı?”
sorusunu sormuştur. Erim de “Olur ama bunlar ellerinden gelen her şeyi
yapmadan doğru yola girmeyecekler” demiştir. Sonraki günlerde
İnönü’nün üzüntüsü giderek artmıştır. Sistemin iflas etmesinden çok
endişe duyan İnönü’nün, son günlerde şekeri yükselmiş ve akşam
yemeklerine artık pek kimseyi davet etmez olmuştur. Erim’in gözlemlerine
göre, İnönü Amerikan yardımının senatoda münakaşa edildiği ve Rus
tehdidinin bulunduğu bir sırada DP’nin seçimlere girmeme ihtimaline
oldukça üzülmekteydi. Hatta Erim’e, “Bu küçüklüğü yapacaklar mı?”
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sorusunu yönelterek endişe ve tedirginliğini belli etmekteydi (Erim, 2005:
105-106). Amerikan yardımının tehlikeye girebileceği endişesinin,
iktidarın yanı sıra DP içerisinde de yer aldığı söylenebilir. Samet Ağaoğlu
günlüğünde Fuat Köprülü’nün seçimleri girmeme kararı ilanının Amerikan
Kongresi’ndeki görüşmelerden sonrasına bırakılmasını önermiş ve
Ağaoğlu da bunu haklı bir istek olarak görmüştür (Ağaoğlu, 1992: 56).
Türkiye’nin dış dünyadaki bu kritik evresinde DP’nin sorumluluk sahibi
bir muhalefet örneği sergilediği söylenebilir.
Seçim günü yaklaştıkça CHP ve basını; muhalefeti seçimlere katılım
yönünde karar almalarını sağlamak için ikna edici veya zorlayıcı
faaliyetlere hız vermiştir. 26 Mart günü CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran,
CHP açısından önemli olanın seçimleri kazanmanın değil, seçimin
dürüstçe yapıldığını en şüpheci kişilere, titiz kişilere dahi inandırmanın
olduğunu kaydetmiştir. Ardından DP’nin seçimlere katılmayacağına
ilişkin haberlere inanmadığını, DP’nin de seçimlere katılacağını
belirtmiştir (Ulus, 27.03.1947: 1,3). Vakit’ten Asım Us, DP’nin kararını,
boykot yönünde vermesi halinde bunun ardında yatan neden olarak
mağlubiyet hissinin hakim olduğu değerlendirmesinde bulunmuş (UsVakit-, 28.03.1947: 1) ve böylece aslında muhalefeti katılım yönünde
teşvik etmeye çalışmıştır.
Nihat Erim, “keşke bu denemeyi yapmasalar” başlıklı makalesinde,
önce DP yöneticilerinin kuruluştan itibaren beceriksizlikleri, fikirsizlikleri
ve ihtirasları nedeniyle yaptıkları hataları anlatıp eleştirmiştir. Ardından
DP’nin ara seçimlere katılmama söylentilerine sözü getirerek bunun
gerçekleşmesi halinde hataların en büyüğünü yapmış olacaklarını ve bunun
partiye çok büyük zarar vereceği uyarısında bulunmuştur. “Demokrat Parti
liderleri zannediyorlar ki seçimlere girmezlerse kıyamet kopacaktır.
Memleket yerinden oynayacaktır. Çok geçmeden bu hareket kendilerini
iktidara ulaştıracaktır” sözleriyle DP yönetimini uyarmaya devam eden
Erim’e göre, yine de ısrarla seçime katılmadıkları zaman rejimin ve
ülkenin soğukkanlılığını kaybetmediğini görecekler ve ancak o zaman
doğru yola geleceklerdir (Erim-Ulus-, 29.03.1947: 1-2). DP’ye karşı
uyarılarını Erim, “Millet ve tarih karşısında” başlıklı başka bir makalesi
ile de yapmayı sürdürmüştür (Erim-Ulus-, 31.03.1947: 2).
Ulus başyazarı Falih Rıfkı Atay, seçimlere katılımı ülkenin ve rejimin
ortak çıkarı açısından ele almaktaydı. DP içerisindeki bir grubun,
Hükûmete karşı bir “şantaj” planı içerisinde olduğunu iddia etmiştir.
Amerikan yardımını engellemek için Türkiye’deki rejimin demokratik
olmadığını iddia eden dış düşmanların bulunduğu bu dönemde muhalefet,
bunu fırsata çevirerek seçimlere girmeme şantajında bulunmaktadır.
Halkın gerçekleri görerek sandığa gitmesi halinde şantajcıların bu
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taktiğinin başarıya ulaşamayacağını düşünen Atay, halkı sandığa davet
etmiştir. Öte yandan seçime katılmamanın demokrasinin geleneklerinde
olmadığı inancını savunan Atay, yapılmak istenenin bir Balkan ihtilalciliği
olduğunu belirterek seçmenleri uyarmak istemiştir (Atay-Ulus-,
30.03.1947: 1, 4).
DP’nin seçimlere katılımını sağlamak için en çok faaliyet gösteren
Cumhuriyet gazetesi ve başyazarı Nadir Nadi’nin olduğu söylenebilir.
İçişleri Bakanlığı’nın tamiminden yola çıkan yazar Nadi, bir yazısında
Hükûmetin seçimlerin emniyet içerisinde yapılması için iyi niyetle hareket
ettiğini ifade etmiş ve yeni düzenlemelerle ara seçimlerinin önceki
seçimlere göre daha dürüst olacağını öne sürmüştür. Milli iradenin tecellisi
için Hükûmetin girişimlerini bir hayli uzun uzadıya öven Nadi, DP’nin,
Hükûmetin bu tutumu karşısında ara seçimlere girmesinin doğru olacağını
kaydetmiştir. Ardından şu cümlelerle DP’yi ikna etmeye çalıştığı
görülmektedir: “…Seçim mekanizmasının şimdiki tedbirlerle de yolunda
işleyemeyeceğini iddia ediyorlarsa, bunu ispat etmek için zaten başka
çareleri yoktur. Hükûmetin iyi niyetini kabul ettikleri taktirde ise, seçime
girmemeleri için elbette bir sebep bulunmayacaktır. Demokrasimizin oluş
devresindeyiz. Bu itibarla nazik anlar yaşadığımızı çekinmeden
söyleyebiliriz. Muvafık, muhalif her iki partiye düşen ağır vazifeler var.
Bunların başında, halkı devlet idaresine müspet bir ruh yapısı ile iştirake
alıştırmak vazifesi gelir. Demokratlar pasif ve küskün davranmakta devam
ederlerse,
millet ve tarih huzurunda sorguya çekileceklerini
unutmamalıdırlar” (Nadi-Cumhuriyet-, 27.03.1947: 1, 3).
Yine başka bir makalesinde yazar Nadir Nadi, DP’nin seçimlere
katılması gerektiğini tekrarlamıştır. Hükûmet mevcut imkânlarla hareket
ederek 21 Temmuz seçimlerine göre, daha güvenilir bir seçim
gerçekleştirmeyi teminat altına almıştır. Bu durum karşısında DP, seçim
kanununda değişikliklerinin yapılması halinde seçimlere katılabileceğini
öne sürmektedir. Nadi’ye göre, seçim kanunun seçimlere kısa bir süre kala
acele bir şekilde değiştirilmesi zor olacaktır. Hatta düşünülmeden ve
tartışılmadan yapılacak bir kanun değişikliği beraberinde birçok hataya
sebebiyet verecektir. Nadi, seçim kanuna takılmadan DP’nin seçime
katılmasını arzu etmektedir. Nadi, son olarak, DP’nin de seçime girmesini
bu kadar çok istemesinin nedeni olarak yeni çok partili demokrasinin
yerleşmesini ve kökleşmesini sağlayabilmek olduğunu ifade etmiştir
(Nadi-Cumhuriyet-, 29.03.1947: 1, 3).
Demokrat İzmir’den başyazar Burhan Belge, iktidar cephesinde seçim
güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sebebine en iyi teşhisi koymuştur. CHP’nin
İçişleri Bakanının, genel sekreterinin ve yazarlarının artık seçim
güvenliğinin mevcut olduğunu kanıtlamaya çalışmasının en önemli nedeni,
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DP’nin seçimlere katılmasını sağlamaktır. CHP son alınan tedbirleri ve
dünyanın içinde bulunduğu durumu gerekçe göstererek DP’nin seçimlere
girmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. CHP, ABD’nin totaliter
devletlere karşı Türkiye ve Yunanistan’a destek vermeye hazırlandığı bir
dönemde Türkiye’de bir “demokrasi buhranın mevcut olduğu intibaını
vermenin” ülke çıkarlarına ters düşeceğini öne sürmektedir. Bu
gerekçelere yazar Belge, oldukça sert çıkmıştır. Önceki seçimlerden
yaşanan yolsuzlukları ve anti demokratik uygulamaları hatırlatan Belge,
ülkede demokrasinin olmadığını, dolayısıyla bir demokrasi buhranından da
söz edilemeyeceğini savunmuştur. Ara seçimlere katılarak dünyaya
Türkiye’de demokrasinin mevcut olduğu intibaını vermenin ne kadar akıl
dışı olduğunu ifade eden Belge, “Malum kanunları kaldıralım; malum
zihniyeti terk edelim; anayasayı her hususta hakim kılalım ve anayasanın
emrettiği seçim emniyeti dahilinde yeniden milletin reyine müracaat
edelim” önerisinde bulunarak iktidara rest çekmiştir. Belge, bazı DP
yazarlarının ara seçimlere girilmesi taraftarı olmasına da sert çıkmaktadır.
Bu yazarlar, ara seçimlerinde de yolsuzlukların yaşanması halinde DP’nin
en azından CHP’nin demokrasi taraftarı olmadığını ve tek parti
zihniyetinden
kurtulamadığını
ispatlanmış
olabileceğini
öne
sürmektedirler. Belge, bu sav karşısında Türk milletinin aynı şeyleri
sürekli ispat etmeğe mecbur olmadığını ifade etmiştir. Son olarak Belge,
önceki seçimlerde hile ve yolsuzluk olmadığını iddia eden CHP’nin bu ara
seçimlerde muhalifleri seçime iştirak ettirmek için düşüncelerinden nasıl
da taviz verdiğine dikkatleri çekmiştir (Belge-Demokrat İzmir-,
30.03.1947: 1, 4).
Bu arada DP’nin seçim kararını uzun süre açıklamaması iktidar
basınında muhalefetin tereddüt ettiği değerlendirmelerine neden olmuştur.
Bu süreçte Ulus gazetesi, DP Genel Başkanı Celâl Bayar’ın papatya falına
bakan bir karikatürünü çizmiş ve altına da “Celâl Bayar: Gireceğim,
girmeyeceğim, gireceğim, girmeyeceğim” notunu düşmüştür (Ulus,
28.03.1947: 1). Vakit gazetesi de Bayar’ın partisini kurduğu andan itibaren
yaşadığı tereddütlere örnekler vererek Bayar’ı alaya almış ve ona “Bay
Tereddüt” lakabını takmıştır. Bayar için, “Bay Tereddüt şimdi ara
seçimlere girip girmemek arasında sallanıyor. Girse de pişman olacak,
girmese de…Ne yapsın? Karar vermeye bile karar veremiyor. İzmirlerde
dolaşıyor. Partisinin Ankara merkezi ve İstanbul şubesi şaşkın” sözlerini
kullanmıştır (Vakit, 30.03.1947: 1).
Partiler arasındaki tartışmalar sürerken basındaki haberlere göre,
İzmir’de Celâl Bayar’ın başkanlığında yapılacak Genel İdare Kurulu
toplantısında seçimle ilgili karar verilecek ve ardından ilan edilecektir
(Cumhuriyet, 29.03.1947: 1, 3). Aslında karar, Şubat ayındaki toplantıda
verilmişti. Bu durum kamuoyundan gizli tutulmaktaydı. İzmir’deki
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toplantıda sadece ilan şekli kararlaştırılacaktı (Ağaoğlu, 1992: 57-58).
Bayar, 1 Nisan 1947 tarihinde saat 19.28’de İzmir’e gelmiş ve geniş bir
halk yığını tarafından karşılanmıştır (Cumhuriyet, 02.04.1947: 1, 4). Öte
yandan aynı günlerde Başbakan Recep Peker’in de gezi programında İzmir
bulunmaktaydı. Peker, Bayar’dan bir gün önce yani 31 Mart saat 19:30’da
İzmir’e gelmiş ve o da CHP’lilerin coşkun gösterileri arasında büyük bir
törenle karşılanmıştır (Cumhuriyet, 01.04.1947: 1-2). İki liderin
düzenlediği toplantılar, adeta partilerin güç gösterisine dönüşmüştür.
Demokrat İzmir gazetesine göre, Bayar’ı 60.000’den fazla vatandaş
karşılamış ve onu görmek isteyenlerin Deniz Gazinosu’na yürümesiyle ile
trafik tıkanmıştır. Polis havaya açarak halkı dağıtmaya çalışmıştır
(Demokrat İzmir, 02.04.1947: 1, 4).
Bayar’ın İzmir’e geldiği akşam Başbakan Recep Peker, İzmir
Halkevi’nde yaptığı konuşmasında sert bir şekilde DP’yi uyarmıştır:
“Demokratların seçime girmemeleri ağır ve yanlış bir hareket olacaktır.
Bütün tarih boyunca yurda karşı suç sayılacak bir hataya düşmemelerini
kendilerine halisane hatırlatırım”( Cumhuriyet, 02.04.1947: 1, 4).
Devamında Peker, seçime katılmanın vatandaşın bir “görevi” olduğunu
söylemiş ve seçime katılmamanın askerden kaçmak ya da vergi
ödememekten bir farkının olmadığın ifade etmiştir. İstiklal Mahkemesi
kanunlarının halen yürürlükte olduğu hatırlatmasında bulunmuştur
(Akşam, 02.04.1947: 2; Burçak, 1979: 118-119).
CHP’nin yukarıda anlatılan bütün faaliyetlerine, sinme belirtisi
göstermeden DP Genel İdare Kurulu, seçimleri boykot etme kararını ilan
etmiştir. Böylece DP, baskıya baskıyla cevap vermiş ve CHP’nin saptadığı
çok partili hayatın kurallarına uymayacağının açık bir delilini göstermiştir.
2 Nisan günü DP’nin kararı İstanbul, Kastamonu, Balıkesir ve Tekirdağ il
başkanlıklarına bir telgrafla bildirilmiştir. Telgrafta, “Genel İdare
Kurulumuz içinde bulunduğumuz şartlara göre seçimlere katılmamaya
müttefikan karar vermiştir” denilmekteydi (Vakit, 03.04.1947: 1, 5). 3
Nisan’da yayınladığı bir beyanname ile DP, seçimlere girmeme
nedenlerini 4 maddede açıklamış ve gerekçesini şu sözlerde özetlemiştir:
“Seçim emniyeti kanunla sağlanmadıkça ve idare makinesinin
tarafsızlığına imkân bırakmayan zihniyet değişmedikçe seçime girmeyi
Türk demokrasisine karşı ağır bir suç sayıyoruz”. Bütün bu şartlara
rağmen DP’nin seçime katılım kararı vermesi halinde CHP’nin oyuncağı
haline geleceğini ve ülkede muhalefetin ciddiyet ve samimiyetinin ortadan
kalkacağını anlatmıştır (Demokrat İzmir, 04.04.1947: 1-2). Beyannameye
Peker’in karşılığı sert olmuştur. Peker, “Seçime girmemek milli vazifede
bir sabotaj yapma hareketi” olduğunu ifade etmiştir (Cumhuriyet,
05.04.1947: 1, 3).
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Beyannamenin yayınlandığı gün Bayar, Başbakan Peker’in İzmir’deki
son konuşmasına cevap mahiyetinde bir demeç vermiştir. Demecinde en
dikkat çeken hususlar, seçimlerin serbest yapılması halinde DP’nin % 80
çoğunlukla iktidara geleceği yönündeydi. Diğer yandan Bayar,
“Kanunlarda istediğimiz tadilat yapılmazsa Meclisten çekilmek zorunda
bile kalabiliriz” tehdidinde bulunmuştur (Cumhuriyet, 04.04.1947: 1, 4).
Demecin ardından Bayar, 5 Nisan’da İzmir’de Cumhuriyet gazetesine göre
20.000 kişinin bulunduğu bir mitinginde Peker’e yine karşılık vermeyi
sürdürmüştür. “Seçimlere iştirak edip etmemek Türk Anayasasında
vatandaşların hakkıdır, vazifesi değil. Demokrat Parti esasen, vatandaşa
mütemadiyen vazife ve külfet yükleyen ve onları hak sahibi tanımak
istemeyen bir zihniyetle mücadele halinde olduğunu bilmektedir”
sözleriyle Peker’in halkı seçimlere zorlayan konuşmasına sert bir tonda
cevap vermiştir (Cumhuriyet, 06.04.1947: 1, 4).
4. Boykot Kararının Uygulanması, Sonuçları ve Yaşanan
Tartışmalar
DP’nin seçimleri boykot etme kararı karşısında Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü oldukça sinirlenmiştir. İnönü’nün damadı Metin Toker’in anlatımına
göre, Başbakan Peker ile birlikte bazı bakan ve milletvekillerinin olduğu
Çankaya’daki bir akşam yemeğinde şu sözleri sarf etmiştir: “Onların
(Demokratların) kafasında benim bütün yaptıklarımı Amerikalı ve
İngilizlerin baskısına veren düşünce yaşadıkça rahat çalışamayacağız. Bir
de, seçimlerde iktidarı alabilecek iken kaçırdık, binaenaleyh dört yıl
beklemeyelim düşüncesi devam ettikçe bu iş sökmeyecek. Onun için şimdi,
şu Meclisi terk etme tehdidini kullansınlar ve Meclisi terk etsinler veya
edemesinler. Her iki şıkta da mesele halledilecek. Eğer memleketin
herhangi bir yerinde karışıklık çıkarmaya kalkışırlarsa onu da göze aldım”
(Toker, 1990: 179).
CHP’nin diğer yöneticilerinin de tepkisi oldukça sert olmuştu. CHP
Genel Sekreteri Hilmi Uran, verilen kararın demokrasinin gelişimini
kolaylaştırıcı bir hareket taşımadığını ve doğuracağı sonuçların
sorumluluğunun DP’nin üzerinde bulunduğunu kaydetmiştir. Ülkenin
içerisindeki şartlara rağmen boykot kararı alınması karşısında “hüzün ve
elem” duyduğunu sözlerine eklemiştir (Ulus, 04.04.1947: 1). İstanbul CHP
müfettişi Dr. Fazıl Şerafeddin Bürge de kararı üzüntü ile karşıladığını ve
ülkenin çıkarlarına aykırı bulduğunu açıklamıştır. Dolayısıyla halkın
önünde sorumlu duruma düştüklerini ifade eden Bürge, DP’nin halkın
sandığa gitmesini engellemek için propagandaya başladıklarını ve bunun
seçim kanuna aykırı bir sabotaj olduğunu sözlerine eklemiştir (Ulus,
04.04.1947: 1). Uran’ın demecine cevap, DP İstanbul İl Başkanı Kenan
Öner’den gelmiştir. Öner, kendilerini boykot kararı vermeye itenlerin asıl
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sorumlu olduğunu ve ayrıca alınan kararın milletin yararına olduğunu
belirtmiştir. Seçim Kanununa göre DP’nin halkı sandığa gitmemeleri
yönünde tavsiyede bulunmasının suç olmadığını hatırlatan Öner, DP’lilere
bu tür çalışmalarına devam etmelerini tavsiye etmiştir (Cumhuriyet,
04.04.1947: 3).
Boykot kararının halk tarafından nasıl karşılandığına ilişkin iki farklı
görüş bulunmaktaydı. İktidar basınına göre, halkın çoğunluğu DP’yi
millete karşı görevini yerine getirmemekle suçlamış ve boykot kararının
ardında yatan neden, DP’nin seçimlere kazanamayacağı düşüncesi etkili
olmuştur. DP’nin taktiğini kötü karşılayan bazı DP’li üyeler, partilerinden
istifa ederek CHP’ye katılmışlardır (Vakit, 04.04.1947: 1, 5; Ulus,
05.04.1947: 2). Buna karşın DP basınına göre, boykot kararı olumlu
karşılanmış ve yurdun çeşitli noktalarında parti genel idare kuruluna
teşekkür telgrafları gelmiştir. Telgraflarda alınan kararın demokrasi
mücadelesindeki önemi ifade edilmiştir (Demokrat İzmir, 04.04.1947: 1,
4).
Boykot kararına en çok tepki, günlerdir DP’nin kesin kararını endişe ile
bekleyen iktidar basınından gelmişti. Ulus’tan başyazar Falih Rıfkı Atay,
İzmir’de ilan edilen boykot kararını, Balkan komiteceliğine benzetmiş ve
DP’nin böyle bir karar almasında İstanbul seçimlerini kaybetme endişesi
etkili olmuştur. Balkan komiteciliği faaliyetlerinin artık Türkiye’de işe
yaramayacağı uyarısında bulan Atay, DP’nin kışkırtmaları karşısında
halkın vereceği kararın önemine işaret etmiştir. “Halk meşru bir demokrasi
rejimi ile fesatçı ve komiteci bir tahrikatçılık tutumu arasında kararı
verecektir”. Ardından Türk demokrasisinin gelişimi döneminde,
muhalefetin bu tutumu dolayısıyla ortaya çıkacak felaketin geçici
olduğunu sözlerine ekleyerek demokrasi ile ilgili umutlarını
kaybetmediğini anlatmaya çalışmıştır (Atay-Ulus-, 04.04.1947: 1, 4).
Nihat Erim de tıpkı Atay gibi DP’nin boykot kararının ardında yatan
nedenlerden birisi olarak İstanbul seçimlerini kaybetme endişesi olduğunu
öne sürmüştür. Buna ilave olarak Erim’e göre, seçim kanunu serbest seçim
yapılmasına engel olmadığı halde DP’nin seçime girmek istememesinde
yöneticilerinin CHP’ye karşı beslediği kin ve öfke etkili olmuştur. DP’nin
amacının demokrasi değil, doğrudan doğruya CHP yıkıp onun yerine
geçmek olduğunu iddia etmiştir (Erim-Ulus-, 04.04.1947: 2). Yine
Ulus’tan yazar Esat Tekeli, Amerikan yardımlarının görüşüldüğü ve dış
tehlikelerin bulunduğu bir sırada DP’nin boykot kararı almasını “milli
anlayış eksikliği” olarak karşılamış ve DP’den beklenin aslında ne olursa
olsun öyle bir dönemde “milli cephede” yer alması olduğunu kaydetmiştir
(Tekeli-Ulus-, 06.04.1947: 2).
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DP’yi programsız, yöntemsiz ve fikirsiz olarak suçlayan Vakit’ten
yazar Peyami Safa, DP’nin gerçek bir muhalefet partisi olmadığından yola
çıkarak onun yerine “halis bir muhalefet partisinin” kurulmasını
istemiştir. Ülkedeki muhaliflerin arzusunun da bu yönde olduğunu
aktarmıştır (Safa-Vakit-, 04.04.1947: 1). DP’nin boykot kararını
değerlendirirken Asım Us da aynı şekilde DP’nin yerine yeni bir muhalefet
partisinin kurulabileceğinden söz etmiştir. Us, “İktidar mevkii nasıl
herhangi bir partinin inhisarına girmezse muhalefet hareketi de
kendilerinin inhisarında değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin karşısına
bir muhalefet partisi çıkmıyorsa yarın çıkacaktır” tahmininde
bulunmuştur. Ayrıca bu kararı, demokrasinin gelişmesini engellemek
adına alınmış bir karar olarak gören Us, DP’den ülkedeki muhalifleri kendi
çatısı altında toplamak yerine gerçek bir muhalefet partisi olmaya
çalışmasını istemiştir (Us-Vakit-, 05.04.1947: 1, 5).
Boykot tartışmalarının en başından itibaren DP’nin seçimlere katılması
gerektiğini savunan Cumhuriyet’ten yazar Nadir Nadi, karar karşısında
üzüntü duyduğunu ifade etmiştir. Seçimlere katılımı, Türkiye’deki
başlangıç aşamasındaki demokrasinin gelişimi açısından önemli gören
Nadi, aksayan seçim mekanizmalarına rağmen halkı seçim sandıklarına
götürmekten başka bir seçeneğin olmadığını düşünmektedir (NadiCumhuriyet-, 03.04.1947: 1, 3). Nadi’ye göre, ülkenin bu noktaya
gelmesinde iktidar ile muhalefetin öfke ile hareket ederek birbirlerini
anlamaya çaba göstermemeleri etkili olmuştur (Nadi-Cumhuriyet-,
06.04.1947: 1, 3).
Muhalefet basını ise, iktidarın eleştirilerini karşılıksız bırakmamıştır.
Demokrat İzmir’den başyazar Burhan Belge, anayasanın hükümlerinin
çiğnenmesi ve serbest seçimlerin olmaması nedenleriyle Türkiye’de
gerçek bir demokrasinin olmadığını iddia etmiştir. Belge’ye göre, iktidarın
demokrasiden anladığı şey, muhalefetin her hususta kendisine tabi
olmasıdır. Oysa DP, millete ve ülkeye karşı ağır bir sorumluluk hissetmesi
dolayısıyla bu durumu her defasında reddetmektedir. Ara seçimlerde
iktidarın oy kullanmayı bir vazife olarak görüp halkı zorla seçimlere
götürmek istemesini, DP’nin asla kabul etmeyeceğini ifade etmiştir.
Yazara göre, sandığa gitmek bir vazife değil, ancak bir haktır (BelgeDemokrat İzmir-, 05.04.1947: 1, 4).
Yine Demokrat İzmir’den yazar Pertev Arat, boykot kararı karşısında
CHP’nin neden telaş ettiğini sorgulamıştır. Arat’ın anlattıklarına göre,
CHP her zor döneminde halkı milli birlik ve dış tehlike söylemleriyle
oyalamaktadır. Şimdi de dış tehlike iddiasıyla oyalama taktiğine
yönelmiştir. DP’nin boykotu, Türkiye’de bir demokrasi buhranı olduğu
intibaını uyandırmak için vermediğini, sadece kendi prensiplerine bağlı bir
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parti olduğunu göstermek için verdiğini aktarmıştır. Zaten DP kurulduğu
andan itibaren ülkede demokrasinin olmadığı bilindiğine de dikkatleri
çeken yazar, boykot kararının doğuracağı sonuçların sorumluluğunun
DP’ye değil, seçim serbestliğini ihlal eden CHP’ye ait olacağını öne
sürmüştür (Arat-Demokrat İzmir-, 05.04.1947: 2).
İçişleri Bakanlığının yayınladığı tamimin DP’nin seçim güvenliği ile
ilgili istekleri karşıladığı ve dolayısıyla seçime katılmamak için herhangi
bir gerekçenin kalmadığı yönündeki söylemlere DP yöneticisi Samet
Ağaoğlu, yayınladığı bir makale ile sert yanıt vermiştir. Kanuna gerek
kalmadan bir emirle yapılan değişikliklerin Batı demokrasilerinde yeri
olmadığını ifade eden Ağaoğlu, bir emirle aynı tamimin kaldırabileceğini
ifade etmiştir. CHP’nin bu durumunu, halka bir lütufta bulunma olarak
değerlendirmiştir. Şark zihniyeti olarak tanımladığı bu tavrı kınayan
Ağaoğlu, Türk Milletinin isteğinin kanun devletine kavuşmak olduğunu
belirtmiştir (Ağaoğlu-Demokrat İzmir-, 03.04.1947: 2).
1946 Belediye seçim propagandası sürecinde DP, cesur hareket ederek
seçmenleri açıktan oy kullanmamaya davet edememişti. Fakat 1947
milletvekili ara seçimlerinde DP’nin daha cesur davrandığı görülmektedir.
Ulus’un iddialarına göre, DP seçime katılım oranın %15’i geçmemesi için
yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmüştür. Ev ev dolaşılarak seçmenin
sandığa gitmemesi gerektiği anlatılmış ve basın faaliyetlerine de hız
verilmiştir (Ulus, 04.04.1947: 1, 3). DP İstanbul İl Başkanı Kenan Öner’in
talimatıyla İstanbul’da DP’liler semt semt gezerek halktan sandığa
gitmemesi istenmiştir. Özellikle Balıkesir’de DP’liler, köy muhtarlıklarını
kullanarak bu yöndeki yoğun propagandalarını sürdürmüşlerdir (Ulus,
05.04.1947: 1-2). Özellikle Balıkesir’de para dağıtılmak suretiyle
seçmenin sandığa gitmemesi sağlanmaya çalışılmıştır (Ulus, 06.04.1947:
3).
DP’yi boykot kararından vazgeçirmeyi başaramayan CHP ise, özellikle
İstanbul’da seçime katılım oranını en az % 50’nin üzerinde tutmak
suretiyle muhaliflerin gayretlerini başarısızlığa uğratmaya çalışacaktır
(Erim, 2005: 105-106). Dolayısıyla CHP, DP’nin tersi yönünde yoğun bir
propagandaya girişmiştir. İstanbul Valisi Dr. Lütfi Kırdar yayınladığı bir
demeçle seçimin güven içerisinde yapılacağından söz ederek halktan seçim
görevlerini yerine getirmelerini istemiştir (Vakit, 05.04.1947: 1, 5). Yine
İstanbul’da CHP, 4 Nisan günü itibariyle halkı oy vermeye davet eden
afişleri duvarlara astırmıştır (Ulus, 05.04.1947: 2). Bu afişlerde şu sözler
yazılıydı: “Oyunu kullanmak vatan vazifesini yapmaktır. Hür insan oyunu
kullanır. Milli irade oy sandığında tecelli eder” (Cumhuriyet, 06.04.1947:
1). Yukarıda da ifade edildiği üzere bu yöndeki en büyük propaganda,
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iktidar sözcüleri ile iktidar yanlısı basın tarafından yapılmıştır (Us-Vakit-,
06.04.1947: 1, 5).
1947 milletvekili ara seçimleri, 6 Nisan günü CHP ile bazı bağımsız
adayların katılımıyla gerçekleştirilmiştir (Cumhuriyet, 07.04.1947: 1, 4).
İstanbul’da 6 milletvekilliği için 28 aday ortaya çıkmıştır. Bunlardan 6’sı
CHP’nin adayları idi. Geri kalan 22 kişi ise bağımsızlardı. Bağımsız
adaylar içerisinde en çok göze çarpan isim, CHP’den kısa bir süre önce
ayrılmış ve DP içerisindeki muhalif kanadın başını çeken Yusuf Hikmet
Bayur’dur. Bayur’un 1.000 kişiden oluşan üniversiteli gencin başvurusu
ile adaylığı kabul edilmişti. DP ile gayri resmi beraberliği olan Bayur’un
DP’nin boykot kararına rağmen seçimlere katılması, DP içerisinde
tepkilere neden olmuştur. İstanbul İl Başkanı Kenan Öner, onun adaylığını
doğru bulmadığını açıklamıştır (Vakit, 06.04.1947: 1,5). Önceki
dönemlerde seçimlerde kanunsuzluk yapıldığına ilişkin açıklamalarda
bulunmuş olan Bayur’un adaylığını DP yöneticisi Samet Ağaoğlu da
“tezatlı” ve “şarklı bir hareket” olarak tanımlamıştır (Ağaoğlu, 1992: 57).
Sabah 8:00’da başlayıp akşam 19:00’da sona eren ve dört ilde yapılan
milletvekili ara seçimleri sakin ve olaysız geçmiştir (Cumhuriyet,
07.04.1947: 1,4). CHP bütün milletvekilliklerinin tamamını kendisinin
kazandığını ilan etmiştir. Fakat asıl merak edilen, özellikle İstanbul’da
katılım oranın ne olduğu idi. CHP İstanbul’da katılım oranın % 60
olduğunu ilan ederken, DP % 10 olduğunu iddia etmiştir (Cumhuriyet,
07.04.1947: 1, 3). CHP İstanbul İl İdare Kurulu Başkanı Atıf Ödül’ün 11
Nisan 1947 tarihinde CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği seçim
sonuçlarını içeren cetvele göre de İstanbul genelinde seçime katılım oranı
% 60 olarak gösterilmiştir (BCA, 490.1/369.1554.1, s.5). İstanbul’daki
sonuçlara göre, bağımsız aday Yusuf Hikmet Bayur seçimi
kazanamamıştır (Demokrat İzmir, 08.04.1947: 1, 4).
DP bu seçimlerde resmi müşahit görevlendirmemekle beraber her
sandık için birkaç kişinden oluşan gözcüler görevlendirmiştir. Onların
verdiği bilgilere göre, İstanbul’daki bazı sandıklarda oy kullanmayan
vatandaşların yerine de oy pusulası atılmıştır. İl Başkanı Kenan Öner’in,
teşkilattan aldığı bilgilere göre, gözcüler oy kullananları kağıt kalemle
değil cebinde fasulye ve nohut bulundurmak suretiyle saymışlar,
dolayısıyla kesinlikle genel katılım oran % 10’u geçmemiştir. Diğer bir
iddiasına göre, “pervasızca” sandıklara oy pusulaları atılmıştır. İstanbul
CHP Müfettişi Dr. Fazıl Şerefeddin Bürge, katılımın % 60’tan fazla
olduğunu açıklayarak “Sayın muhaliflerimizi hayal sukutuna uğrattı”
değerlendirmesinde bulunmuştur (Cumhuriyet, 07.04.1947: 1, 3). Sonraki
günlerde yaptığı açıklamada da Bürge, DP’nin sandıklara fazladan oy
pusulası atıldığı iddialarını reddederek seçimlerin serbestçe
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gerçekleştirildiğini aktarmıştır. DP’nin “sabotajına” rağmen İstanbullu
seçmenlerin şuurlu hareket etmesi ve CHP’nin çalışmaları sayesinde
büyük başarı kaydedildiğini bildirmiştir (Cumhuriyet, 08.04.1947: 3).
İstanbul’da katılım oranını % 60 olarak kabul eden iktidar basını da
ortaya çıkan sonuçtan oldukça memnundur. Ulus’tan Nihat Erim, milletin
güzel bir sınav ve muhalefete de yerinde bir cevap verdiği yorumunda
bulunmuştur. DP’nin seçime girmemekle hatalı bir yolda bulunduğu ve
çok zararlı çıkacağı yönündeki bütün uyarılarına rağmen söz dinlemediğini
hatırlatan Erim, milletin bu seçimlerle “gözü dönmüş politikacıların
hatalarını yüzlerine vurduğunu” anlatmıştır. Ayrıca seçim sonuçlarına
bakılarak halkın Hükûmete, seçim kanuna güvenmekte olduğunun
ispatlandığını ve Türk düşmanlarının Türkiye’de baskı ve dikta rejimi
olduğu yönündeki propagandalarını başarısızlığa uğradığını kaydetmiştir
(Erim-Ulus-, 07.04.1947: 1, 4).
Vakit’ten yazar Asım Us, ara seçimleri “örnek seçim” olarak
vasıflandırmış ve DP’nin taktiğinin başarısızlığa uğradığını ve DP’nin
siyasi hayattan silinmesi durumunda yerine yeni bir muhalefet partisinin
kurulabileceğini dile getirmiştir (Us-Vakit-, 07.04.1947: 1, 5). En sert
değerlendirmeyi yazar Peyami Safa’nın yaptığı görülmektedir. Safa,
boykot kararının ne DP’ye ne de demokrasinin gelişimine bir fayda
sağlamadığını belirtmiştir. Safa’ya göre, DP’nin kararı, Türkiye’de serbest
seçimlerin olmadığını iddia eden Moskova Hükûmetine fayda sağlamıştır.
Amerikan yardımlarının görüşüldüğü bir sırada DP’nin Moskova’nın
diliyle konuşmasının ülke çıkarlarına ters düştüğünü aktaran Safa, DP’nin
artık kapatılmasını istemiştir (Safa-Vakit-, 09.04.1947: 1). İktidarla
muhalefet arasındaki katılım oranı tartışmalarına Cumhuriyet’ten Nadir
Nadi, farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Oransal olarak seçime katılımın
miktarından
ziyade
seçimin rekabet
ortamında
gerçekleşip
gerçekleşmediğinin önemli olduğunu belirtmiştir. Nadi’ye göre, “Tek
dereceli seçim usulünün bu ikinci denemesi, yarın hesabına ümit verici
olmamıştır. Süslü cümlelerle, şatafatlı yazılarla boşuna yorularak
kendimizi aldatmaya çalışmayalım. Hakikati görmek, kusurları aramak ve
bulmak muvaffak olmanın birinci şartıdır. Hayalle ve avundurucu
formüllerle devlet idare edilmez”(Nadi-Cumhuriyet-, 08.04.1947: 1, 3).
İktidarın seçim oranları ile ilgili iddialarına muhalif basının sert tepki
gösterdiği görülmektedir. Örneğin, Demokrat İzmir’den yazar Burhan
Belge, iktidarın seçim oranlarıyla ilgili istediği rakamı yazabileceğini ve
bunu ispat edecek bir gücün bulunmadığından söz ederek gösterilen % 60
oy oranına inanmamak gerektiğini aktarmıştır (Belge-Demokrat İzmir,
08.04.1947: 1, 4). İktidarın bütün eleştiri ve yorumlarına bir makale ile
cevap veren DP yöneticisi Fuat Köprülü olmuştur. Köprülü, katılım oranın
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iddia edildiği gibi % 60 olmadığını kanıtlamak için İstanbul’daki 21
Temmuz seçimleri ile 6 Nisan ara seçimlerini karşılaştırmıştır. 21 Temmuz
seçimlerinde İstanbul’da seçim günü sokaklarda büyük bir kalabalık ve
neşe varken, 6 Nisan ara seçimlerinde “koskoca şehirde adeta bir ıssızlık,
bir hüzün havası” esmiştir. Seçime katılım oranın düşüklüğü, DP’nin
kararını seçmen tarafından da onaylandığını göstermektedir. 6 Nisan
seçiminden doğacak zararın asıl sorumlusunun da DP’nin olmadığını, tam
aksine halkın güvenini sarsan iktidar partisi ve özellikle Recep Peker
Hükûmeti olduğunu iddia eden Köprülü, ülkedeki antidemokratik
uygulamaları sıralamıştır. Son olarak Köprülü şu mesajı vermiştir:
“Demokrat Parti, kısmi seçimlere katılmamakla, Türk halk efkarına
tercüman olduğuna kati surette inanıyor. Bu hareketi sinirliliğe,
sabırsızlığa, hiddet ve infiale addetmek suretiyle yanlış tefsirlerde
bulunanlara temin edebiliriz ki, Demokrat Parti’nin bu kararı Türk
Milletinin büyük ekseriyeti tarafından izhar edilen arzu ve iradenin
tecellisinden başka bir şey değildir” (Köprülü-Demokrat İzmir-,
10.04.1947: 1-2).
Seçime katılım oranın açıklandığı gibi % 60 olmadığı kısa bir süre sonra
Hükûmet içerisindeki tartışmalarla ortaya çıkmıştır. Nihat Erim’in tuttuğu
günlüklere bakılırsa, 12 Nisan 1947 tarihinde TBMM başkanı Kazım
Karabekir’in, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye gerçekte katılımın % 60
olmadığını söylemesiyle birlikte İnönü şüphelenmeye başlamıştır. İnönü,
gerçek oranının ne olduğunu Çankaya’da akşam yemeği sırasında
Hükûmet üyelerine ve milletvekillerine sormaya başlamıştır. İnönü gibi
Erim de şüphelenmeye başlamış ve İnönü’ye “Niçin böyle oluyor? Mesela
hakiki iştirak yüzde kırk ise onu ilan ederdik. Bunda ayıp bir şey yok idi.
Biz itimat edip yazı yazıyoruz. Sonra çok kötü durumda kalıyoruz” şeklinde
bir serzenişte bulunmuştur (Erim, 2005: 108). Sonraki günlerde İstanbul
Valisi, İnönü’ye gerçek katılım oranın % 30 veya 40 olduğunu bildirmiştir
(Erim, 2005: 111).
Bu arada milletvekili ara seçimlerinden kısa bir süre sonra Truman’ın
açıkladığı Amerikan yardımı, 22 Nisan’da Kongre’de, 9 Mayıs’ta
Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmiştir. 22 Mayıs 1947’de de ABD
Başkanı Truman tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Uçarol, 1995:
667). Dolayısıyla seçim sürecinde iktidarın Amerikan yardımlarının
tehlikeye girmesiyle ilgili endişeleri sona ermiş ve hiçbir sorun
yaşanmadan yardımlar, Türkiye’ye ulaşmıştır.
İnönü, araştırmalarının neticesinde İstanbul ara seçimlerinde katılım
oranın yüksek gösterildiği sonucuna varmıştır. 12 Temmuz 1947
Beyannamesi’nin radyoda okunduğu gece Çankaya’da İnönü, Erim ile
birlikte bazı Hükûmet üyelerinin yer aldığı bir toplantı yapmış ve burada
259

ara seçim konusunu açmıştır. Erim’in anlattıklarına göre, büyük bir sinir
boşalmasıyla İnönü şu cümleleri sarf etmiştir: “Birbirimizi mi aldatacağız
efendim? Baskı yapılmıştır. Valiler Halk Partisi için çalışmıştır ve bizden
takdir ve teşvik görmüştür. Vaziyeti olduğu gibi görmek lazımdır. Bundan
sonra yaptırmayacağım. Bir taraftan böyle beyanname neşret, öte taraftan
bildiğini oku. Ben buna meydan vermeyeceğim… Beni aldattılar.
Başbakan, genel sekreteri gönderdim. Seçimin dürüst yapılması için sıkı
talimat verdim. Böyle olduğu halde sandıklara pusula tıktılar. Söyleyin
bana ben parti şefi miyim yoksa bir takım külhanbeylerinin maskarası
mıyım? Bütün dünyaya beni rezil ettiler. Bundan sonra
yaptırmayacağım”(Erim, 2005: 157). İnönü, araştırmaları sonucunda
ulaştığı bilgileri, hiçbir zaman topluma açıklamamıştır. İnönü’nün, bu
itirafı kamuoyuna ilan etmemesi Türk demokrasisinin yerleşmesi ve
gelişimi açısından büyük bir kayıp olduğu öne sürülebilir.
6 Nisan milletvekili ara seçimlerinden sonra zaten gergin olan iktidarmuhalefet ilişkileri daha da gerilmiştir. Seçim sonrasında yaşanan karşılıklı
inatlaşmalar, partiler arasındaki güvensizliği daha da artırmıştır (Karpat,
2015: 274-275). Rejim krizinin belirdiği bir sırada (Eroğul, 2003: 55)
devlet başkanı İsmet İnönü, bir uzlaştırıcı ve hakem sıfatıyla araya
girmiştir. Peker ve Bayar ile yaptığı ayrı ayrı görüşmelerinin sonunda 12
Temmuz Beyannamesi adlı bir bildiri yayınlamıştır. Beyanname,
muhalefetin varlığını meşrulaştırmakta, devletin tarafsız olmasını ve her
iki partiye eşit yaklaşmasını istemekteydi. Böylece rejim krizi, İnönü’nün
hakemliğinde atlatılmıştır (Zürcher, 2020: 249).
5.

Sonuç

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de ortaya çıkan çok partili
yeni düzenin yerleşmesi ve kökleşmesi sancılı olmuştur. Bunda daha
ziyade iktidar partisi CHP’nin, muhalefet partisi DP’ye çizdiği sınırlı ve
dar muhalefet alanı etkiliydi. CHP’nin biçtiği role girmek istemeyen DP,
iktidarın baskılarına ve yıldırma hareketlerine sinmeden baskıyla cevap
vermesi sonucunda iktidar-muhalefet ilişkileri daha ilk andan itibaren
gerilimli başlamıştır. Zamanla gerilim, rejim krizine dönüşmüştür.
DP’nin kurulduğu andan itibaren başta seçim kanunu olmak üzere
antidemokratik yasaların değiştirilmesi, devletin muhalefete eşit
yaklaşması ve partili cumhurbaşkanlığı sistemine son verilmesi gibi
talepleri olmuştur. Bu taleplerin hemen yerine getirilmemesi veya
sürüncemede bırakılması üzerine DP de muhalefet anlayışlarını
değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde daha çok Avrupa’daki
komünist partilerde görülen iktidarın baskılarına karşı seçim boykotu
stratejisini DP, Türkiye’de ilk defa hayata geçirmiştir. Bu yönüyle DP’nin
farklı bir muhalefet anlayışı ortaya koyduğu söylenebilir.
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DP, ilk boykot stratejisini 1946 erken belediye seçimleri dolayısıyla
uygulamış ve başarılı olmuştur. 21 Temmuz 1946 milletvekili genel
seçimlerinde de boykot taktiğini uygulamayı düşünmüş, fakat iktidardan
gelen yoğun baskı ve kapatılma endişesinden dolayı cesaret edememiştir.
6 Nisan 1947 milletvekili ara seçimlerinde iktidar-muhalefet ilişkilerinin
kopma noktasına geldiği bir dönemde tekrar boykot stratejisine dönmesi
DP’nin iktidara karşı tekrar cesaretini topladığı değerlendirmesi
yapılabilir. Fakat 1947 ara seçimlerini, 1946 seçimlerinden ayıran özelliği
bu dönemde Amerikan yardımlarının, ABD Kongresi’nde görüşülmekte
olmasıydı. Bu nedenden dolayı, iktidar ve basını açısından, DP’nin boykot
hareketi daha ciddi olarak ele alınmıştır. Amerikan yardımlarının tehlikeye
girebileceği gerekçe gösterilerek muhalefetin seçime girmesi sağlanmaya
çalışılmıştır. Amerikan yardımı meselesini CHP’nin, rakibini yola
getirmek için kullandığı iddia edilebilir.
DP’nin Şubat ayında aldığı boykot kararını seçimlere 4 gün kalıncaya
kadar ilan etmemesinin ardında yatan nedenin Amerikan yardımlarının
tehlikeye girme endişesinin yattığı görülmektedir. Buradan DP’nin, iç
politik gelişmelerin, dış politikayı etkileyebileceği anlayışında olduğu
sonucuna varılabilir. Milli çıkarları gözetmek suretiyle sorumlu bir
muhalefet anlayışı örneği sergilediği söylenebilir.
DP’nin boykot kararını meşrulaştırmak ve halka anlatmak için
kullandığı argümanların, 1946 belediye seçimlerinde kullandığı
kavramlarla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bunlar daha çok, “milli
iradenin tecellisi”, “hürriyet”, “demokrasi”, “demokrasinin gelişimi ve
kökleşmesi” gibi kavramlardan oluşmaktadır. Seçim güvenliğinden ve
iktidarın baskılarından yakınan DP, boykot kararıyla demokrasinin
gelişmesi ve ilerlemesine, Türk milletine büyük hizmetlerde bulunduğunu
savunurken, iktidar partisi CHP ise muhalefeti demokrasinin aksi yönünde
hareket etmekle suçlamıştır. CHP, esasında demokrasiyi savunanların
kendileri olduğunu öne sürmüşlerdir.
DP boykot kararını açıklamadan önce ve açıkladıktan sonra iktidar ile
muhalefet arasında gerçekleşen tartışmalar bir hayli ilginçtir. DP’nin
boykot kararı alabileceği söylentilerinin çıktığı dönemde CHP, onu bu
karardan vazgeçirmek için yoğun bir propagandaya girişmiştir. CHP seçim
güveliğinin sağlanması noktasında bir tamim de olmak üzere birçok sözlü
garantiler vermiş ve iyi niyetini göstermiştir. İktidarın bütün bu iyi
niyetlerine rağmen bundan sonra boykot kararı verip vermemek
muhalefetin demokrasi anlayışına bırakılmıştır. Tarafların ortak bir
uzlaşma yakalayamama nedenlerinden birisi, CHP sözlü teminatları yeterli
bulurken, DP’nin bunu şark kurnazlığı olarak niteleyip seçim güvenliği ile
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ilgili yasal teminatlar ya da düzenlemeler istemesiydi. Buradan tarafların
birbirine hiçbir şekilde güvenmediği sonucuna varılabilir.
Tartışmalara bakıldığında her iki taraf da birbirlerine demokraside
samimiyetsiz olmakla suçlamaktaydı. Demokrasinin kahramanlığını
birbirlerine kaptırmayan tarafların aslında anlaşamamalarının temel
nedenini; birbirlerini anlamak için hiçbir çaba göstermemeleri ve
aralarındaki derin güven sorunuydu.
DP’nin boykot kararını açıklamasından sonra iktidarın muhalefete karşı
saldırıya geçtiği görülmektedir. DP’nin kapatılıp yerine yeni bir muhalefet
partisinin kurulması gerektiği fikrinin ortaya atılması işin ciddiyetine
ortaya koymaktadır. Boykot kararından sonra iktidar ve partisi; boykot
kararını halkın nazarında geçersiz kılmak için kendi taktiğini kullanmaya
başlamıştır. 1946 belediye seçimlerinde olduğu gibi, DP’yi komünistlikle,
Balkan komiteciliğiyle, jurnallıkla, milli menfaatlere aykırı hareket
etmekle, milli olmamakla suçlamıştır. Kısacası, iktidar tarafından
muhalefetin düşmanlaştırılmaya çalışıldığı, böylece halkın gözündeki
değerinin zayıflatılmaya gayret edildiği söylenebilir.
CHP’nin taktiğine karşın, muhalefet 1946 belediye seçimlerinin tersine
bu sefer açıktan açığa halkı seçimleri boykot etmeye çağırmıştır. Bu
duruma bakarak DP’nin artık daha cesur davranabildiği ve sinmediği
söylenebilir. Aynı zamanda DP, kendisi hakkında öne sürülen iddiaları
yalanlamakta ve iktidarın bu davranışını tek parti zihniyetine
bağlamayarak karşı taarruza geçmekteydi.
Vatan gazetesi ve sahibi Ahmet Emin Yalman, 1946 belediye
seçimlerinde boykot kararını savunurken, bu sefer boykotun karşısında yer
alarak DP’yi seçimlere girmeye zorlaması anlaşılamamıştır. Buradan,
Yalman’ın halen DP’nin yanında yer almakla birlikte onun bazı kararlarını
eleştirebildiği ve karşısında durduğu sonucu çıkartılabilir.
Ara seçimler, siyasi partilerin fikirlerinin halk nazarında meşru ya da
rağbet görüp görmediğinin bir tasdiki olarak algılanmıştır. Seçime katılım
oranın düşük olması durumunda DP’nin demokrasi anlayışının
benimsendiği anlamına gelecekti. Katılımın yüksek olması ise, CHP’nin
politikalarının ve demokrasi anlayışının onaylanması demekti. Dolayısıyla
DP’nin boykot taktiğini boşa çıkartmak için CHP büyük bir çaba
göstermiştir.
Resmi katılım oranları üzerinde taraflar arasında yine büyük tartışmalar
yaşanmıştır. CHP’nin açıkladığı yüksek oranı DP, kabul etmemiştir. Her
iki taraf da kendi açıkladıkları sonuçlara bakarak kendi politikalarının halk
tarafından kabul edilmesinin sevincini yaşamışlardır. Ancak İnönü’nün
kamuoyundan gizli olarak yaptığı araştırmalara göre, katılım oranı resmi
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sonuçlardan çok daha düşüktü. Bu durumda, DP’nin politikasının genel
olarak halk nazarında CHP’ye göre daha fazla değer gördüğü söylenebilir.
İnönü’nün gerçek katılım oranlarını kamuoyuna açıklamamasının
demokrasinin yerleşmesi ve ilerlemesi açısından büyük bir kayıp olduğu
söylenebilir.
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1. Giriş
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği hakkındaki mitler, ailelerin ve
toplumdaki farklı kurumların çocuklara yönelik bakış açılarını ciddi ölçüde
etkilemektedir. Toplumdaki kurumlar ve yapılar, genellikle çocukların
cinsel bir edim gerçekleştirebilmeleri ya da cinselliklerinin farkına
varabilmeleri için yetişkin olmaları gerektiğine inanmaktadırlar. Birçoğu,
çocukların cinsel yönelimlerinin ya da cinsiyet kimliklerinin, yaşları
ilerledikçe “sahip” olabilecekleri bir evre olduğunu varsaymaktadır.
Varsayma hali, heteronormatif toplum düzeni çerçevesinde, çocukların
sadece kız ya da oğlan ve heteroseksüel olmaları yönündedir.
Ruh sağlığı meslek elemanları dahil birçok kişi toplumsal cinsiyet
rolleri çerçevesinde katı kültürel beklentilere sahiptir ve çocukların
cinsiyete “uygun” olmayan davranışlarını kabul etmede büyük zorluk
çekerek, onları “değiştirmeye” çalışmaktadırlar (Malpas, 2011). Cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliği içerisindeki kavramların birçoğunun
duyulmaması, çocukların toplumda yaşayabilecekleri baskının
anlaşılmasını da zorlaştırmaktadır. Bu durum, sosyo-kültürel ve dilsel
geçmişe ve/veya coğrafi konuma dayalı olarak doğru bilgiye daha az
erişim sağlamayla yakından ilişkilidir. Bu çalışma, çocuklarla çalışan
farklı disiplinlerin yanı sıra toplumdaki kurum ya da kuruluşların güvenilir
bilgiye erişebilmeleri için cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğini çocuk
gelişimi bağlamında ele almayı hedeflemiştir.
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1.1. Çocukluk döneminde cinsel yönelimin ve cinsiyet kimliğinin
gelişimi
Cinsellik ile ilgili konuların incelenmesinde çocukların unutulması
(cinsel dürtünün çocuklukta bulunmadığı ve ancak ergenlik döneminde
uyandığı bakış açısı gibi) genel olarak kabul görmektedir ve bu durum ağır
bir yanılgıyı içermektedir. Çocukların cinsel edimlerinin ve davranışlarının
derinliğine inildiğinde, cinsel dürtünün temel çizgileri (cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği ile ilgili olgular) açığa çıkmakta, bu dürtünün evrimi
anlaşılmaktadır.
Literatür incelendiğinde, küçük yaştaki çocuklarda cinsel eylemlerle
ilintili bazı gözlemler (kas gerilimleri, mastürbasyonlar, hatta cinsel
birleşme taklitleri) ve araştırmalar bulunmaktadır (Freud, 2021).
Çocukların ve bebeklerin cinsel dürtüye sahip olabileceklerini ilk kez
ortaya koyan Freud, çocuk cinselliği ile ilgili açıklamaları (çocukların
yetişkin cinsel arzularına ve eylemlerine sahip olduğu şeklindeki
algılamalar) nedeniyle oldukça tepki toplamıştır. Freud psişenin bir
bileşeni ve itici gücü olarak cinsel dürtüleri ortaya koymuştur. Çocuğun
psiko-seksüel gelişim evreleri de bu cinsel dürtünün farklı aşamalardan
geçmesi şeklinde yapılanmıştır. Hem Freud’un hem de farklı araştırmaların
belirttiği eylemler genellikle “sıra dışı”, “olağanüstü”, “ahlak
bozulmasının çirkin örnekleri” olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte
çocuk cinselliğinin ele alınamaması sorunsalının, çocuk amnezisi şeklinde
belirtilebilecek psikolojik bir olaydan kaynaklandığı da ifade edilmektedir
(Hickling, 2005). Çocuk amnezisi, insanların hepsi için geçerli olmasa da
birçoğu için yaşamlarının ilk altı ya da sekiz yılının kalın bir siyah örtü ile
sarılması olarak nitelendirilmektedir. Bellekte yer alabilen ve çocukluk
döneminde yaşanan sevgi, kıskançlık, tutku, acı ve kızgınlık ile ilişkili
anılar yetişkinlik döneminde unutulabilmektedir. Unutulan anıların,
bireylerin psikolojik hallerinde derin izler bırakabildiğini ve daha sonraki
gelişimsel dönemlerde belirleyici bir konumda olabildiğini kabul etmek
önem taşır. Buradan hareketle çocukluk döneminde yaşanan anıların ve
deneyimlerin kaybolması, unutulması söz konusu değildir. Ancak ileri bir
yaşta geçmiş olayların anılarının silinmesi ve bilinçte yer alan bazı
izlenimlerin tanınıp kabul edilmemesi mümkün olabilmektedir. İçe tıkma
olarak adlandırılabilecek bu durum, çocukluk anılarının/deneyimlerinin
hatırlanamamasını,
unutulmasını
içeren
çocukluk
amnezisini
açıklamaktadır.
Çocukların, doğumlarından itibaren cinsel filizlenmeler (ortaya
çıkması, fark edilmesi ve gelişmesi) gösterdiği belirtilmektedir (Roffman,
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2002). Bu filizlenmeler bilinen bir süre içerisinde gelişmekte, sonra
gittikçe ilerleyen, gelişmenin sınırları ile kesilebilen ya da kişinin
özellikleri dolayısıyla duraklayabilmektedir. Bu gelişmenin salınımlarının
düzenliliği üzerine kesin bir şey söylemek mümkün değildir ancak
çocuğun cinsel yaşamı, üçüncü ya da dördüncü yaşa doğru gözleme
elverişli bir duruma gelebilmektedir (Haffner, 2008).
Çocukluk döneminde, cinsellik ile ilgili ilk gösterimlerin emme ile
başladığı belirtilmektedir (Gerber ve Lindner, 2022). Doğumdan hemen
sonraya ve yetişkinlik dönemine kadar süren emme ve azar azar içine
çekme davranışı, bir besini soğurmayı içeren dudakların ritmik ve
yinelenen bir hareketidir. Dudağın bir bölümü, dil, derinin başka bir
bölgesi, sık sık ayak başparmağı emme nesneleri olabilmektedir. Bununla
birlikte ritmik bir biçimde kulak memesini tutmak ve çekiştirmek de başka
bir dürtü olarak belirebilmektedir. Emme zevkinin çocuğun bütün dikkatini
alabildiği, sonra onu uyuttuğu ya da ona hareket verici tepkilere, bir tür
orgazma götürdüğü belirtilmektedir (Freud, 2021). Ayrıca sık sık emme,
göğsün ve dış genital organ kısımlarının tekrarlı dokunmasına eşlik
etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus cinsel etkinliğin
başka bir kişiye karşı yönelmemiş olmasıdır. Çocuk kendi bedeniyle
kendini doyuma ulaştırmakta, otoerotik bir davranış biçimi sergilemektedir
(Freud, 2021). Çocuk çeşitli emme davranışlarını sergilerken daha önce
duyduğu ve şimdi anımsadığı bir haz aramaktadır. Derinin ya da
mukozanın bir bölümünü ritmik bir biçimde emen çocuk doyuma
ulaşmaktadır. Bu, çocuğun, yaşamdaki ilk ve temel etkinliğidir; ona besin
veren kişinin memesini ya da onun yerini alan şeyi emmeyi öğretmiştir.
Cinsel etkinlik başlangıçta yaşamı koruma işlevlerine “yaslandığı”
halde, zamanla onlardan ayrılmakta ve bağımsızlaşmaktadır (Harris, 2004;
Roffman, 2001). Çocuğun memeyi bırakması ve birincil bakım verenin
kolları arasında olması, yanakları kırmızı bir halde mutlu bir
gülümsemeyle uyuması, çocuğun daha sonra tanıyacağı cinsel doyumun
modeli olarak yansımakta ve cinsel doyumu yineleme gereksinimi
beslenme gereksiniminden ayrılmaktadır ve dişlerin çıkmaya
başlamasından sonra, besin artık yalnızca emilecek değil çiğnenebilecek
bir şey olmakta, ayrılma kaçınılmaz bir hal almaktadır. Çocuk, emmek
için, artık bedenin dışında bir şeyi kullanmamakta, daha kolay erişilebilir
olan kendi bedeninin bir bölümünü tercih edebilmekte, böylece kendini,
henüz egemenliği altına alamadığı dış dünyadan bağımsız kılmaktadır
(Freud, 2021). Bu şekilde, cinsel dürtüler ile çocuğun kendisini koruma
dürtüsünün nesnesi değişmektedir. Cinsel dürtünün nesnesi artık yalnızca
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“anne memesi” değil aynı zamanda çocuğun ya da başka birinin vücut
parçaları, hatta cansız nesneler olabilmektedir.
Çocukların gelişim dönemleri boyunca farklı zamanlarda farklı
konuların gündeme gelmesi (örneğin tuvalet eğitimi yaşına erişilmesi)
mümkün hale gelebilmekte, erojen bölgenin doğal ve evrensel olarak yer
değiştirmesi söz konusu olabilmektedir (Harris, 2006). Haz duyumunda
önem taşıyan durumlardan birisi, bedenin uyarılan bölgesinin niteliğinden
çok, uyarım biçimi olduğudur. Doyuma ulaşmak için emen çocuk, bedeni
üzerinde, sonradan alışkanlık haline gelebilecek uygun bir bölge (meme
ucu, üreme organları vb.) ile karşılaşırsa, bu bölge üstünlük
kazanabilmektedir. Çocukluk dönemindeki cinsel dürtünün amacı farklı
erojen bölgelerin uygun bir biçimde uyarılması ile elde edilen doyumu
içermektedir. Çocuğun bunu yinelemek istemesi için önceden doyum
sağlamış olması gerekmektedir. Evrimsel olarak ağız ve dudak bölgesinin,
cinsel dürtüye araç olduğu bilinmektedir ve bedenin bu bölümleri, aynı
zamanda besinlerin alınmasına yaramaktadır (Hornor, 2004). Anüs
bölgesinin anatomik durumu ise tümüyle ağız ve dudak bölgesininkine
benzer biçimde bir cinsel etkinliği başka bir fizyolojik etkinlik üzerine
dayandırmak için elverişli kılmaktadır (Freud, 2021). Bu bölgenin haz
uyandırıcı değerinin önemli olduğu belirtilmektedir. Bu bölgede ortaya
çıkan cinsel uyarımların ne gibi değişikliklere uğradığı ve bu bölgenin,
bireyin bütün yaşamı süresince üremsel uyarılmaya yol açmasının sıklıkla
gözlemlendiği aktarılmaktadır (Freud, 2019). Çocuklarda sıklıkla
görülebilen bağırsak bozuklukları, bu bölgede şiddetli bir duyarlılık
yaratmaktadır. Küçük yaştaki bağırsak nezlesi (catarrhe), çocuğu sinirli
yapabilmektedir. Anüs bölgesinin haz uyandırıcı duyarlığını kullanabilen
çocuklar, dışkı maddelerini, şiddetli kas büzülmelerine yol açıncaya ve
anüsün halka kasından geçerken mukoza üzerinde kuvvetli bir uyarma
yapıncaya dek tutmakla açığa vurmaktadır. Bu acı duygusuna, bir zevk
duygusunun eklenmesi de mümkün olabilmektedir. Sinirliliğin en iyi
belirtileri olarak çocukların lazımlığa oturdukları zaman bağırsaklarını
boşaltmaya yanaşmaması ve annelerinin emrini ve öğütlerini
dinlemeyerek, bu işi, ne zaman hoşuna giderse o zaman yapmakta
diretmesidir. Bu noktada, çocuk için önem olan durum, dışkının fazla
birikmesi ile elde ettiği hazzın kaçırılmak istenmemesidir. Cinsel
duyarlılık için önemli olan anüs bölgesinin uyaran bir cisim rolü
oynamasının yanı sıra çocukların dışkıyı bedenlerinin bir parçası gibi
görmeleri, dışkının dışarı atılması uysallığı ve dışkının dışarı atılmasının
reddedilmesi inatçılığı da mevcuttur.
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Çocuğun erojen bölgeleri arasında, elbette bir üstünlük taşımayan ve ilk
cinsel hareketlerin çıkış noktası olamayan, fakat daha sonra en büyük rolü
oynamak için görevlendirilmiş bulunan organlar (klitoris vd.) mevcuttur.
Bu bölgelerin anatomik yapısının, çocukluk döneminde, salgıların akması
ve vücut bakımı (yıkama ve ovma) gibi durumlarla birlikte kendisini
göstermesi kaçınılmaz bir hal almaktadır (Freud, 2021). Uyarmayı ve
doyumu sağlayan eylem elle ovuşturmalardan ya da kalça kaslarının
sıkıştırılması ile oluşan bir baskıdan ibarettir. Bazı çocuklar elleriyle de
uyarılmayı gerçekleştirebilmektedir.
Erken çocukluk döneminde, utanma duygusu yavaş yavaş kaybolmaya
başlamaktadır ve çocuklar dikkatlerini üreme bölgelerine çevirerek
bedenlerini keşfedebilmektedirler (Friedrich ve ark., 1991). Bu hazzın
diğer bir yüzü ise başka kimselerin üreme organlarını görmeye çalışma
isteğidir. Küçük çocuklar, dikkatlerini üreme bölümlerine verdiklerinde,
dış bir etki olmaksızın “seyretme” haline devam etmekte ve küçük
arkadaşlarının üreme organlarına karşı canlı bir ilgi göstermektedirler
(Mayle, 2000). Bu merakı tatmin etme fırsatı çiş ve kaka fonksiyonlarının
gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıktığı için çocuklar, fizyolojik
eylemlerin sürekli seyircisi olmaktadırlar. Seyretme halinde, çocuklar için
cinsiyet kimliği fark etmemekte, farklı cinsiyetten her çocuğun üreme
bölgeleri merak edilmektedir.
Çocukları cinsel yaşamla ilgili arayışlara iten şey kuramsal bir ilgiden
ziyade pratik bir gereksinimdir (Madaras, 2007a). Aile içinde gerçek ya da
olası yeni bir çocuğun gelişi ile tehdit edildiğini ve bu olayın kendisi için
bir bakım ya da sevgi azalması getirmesinden korktuğu zaman düşünmeye
koyulmakta ve zihni çalışmaya başlamaktadır. Gelişimine bağlı olarak
çocukların kafalarını kurcalayan ilk sorun, cinsiyetler arasındaki ayrımın
ne olduğu ile ilgili olmamaktadır (Madaras, 2007b). Merak edilen ve sorun
olarak görülen durum, çocukların nereden geldiğidir. Çocuklar, farklı
cinsiyetler olmasını, cinsiyetlerin çeşitli spektrumlarda performansa
dökülmesini, itiraz etmeden ve önem vermeden kabul edebilmektedirler.
Çocukların, ebeveynlerinin cinsel edimlerini görebilmeleri
(ebeveynler, çocuklarının cinsel yaşamı anlamayacak kadar küçük
olduğuna inanarak açık bir biçimde cinsel edimde bulunabilirler)
mümkündür (Harris, 2004). Çocuklar, ebeveynlerinin cinsel edimlerine
şahit olduklarında, cinsel eylemi bir tür kötü davranma ya da zor kullanma
şeklinde yorumlayabilmektedir. Böylece çocuklar, cinsiyetler arası
ilişkilenmeleri, bağlantıları ya da evlilik olgusunun neye dayandığını
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öğrenmekle ilgilenebilmektedirler. Genel olarak, çocuklar, cinsel yaşamla
ilgili sorular sorarak ya da gözlem yaparak edinmiş oldukları bilgileri,
cinsel eylemlerle bağlantılandırabilmektedir. Gebeliğin getirdiği
değişiklikleri fark edebilmekte ve bu değişiklikler hakkında yaptıkları
yorumlar doğru bir yere işaret edebilmektedir. Çocuklar, onların leylekler
aracılığıyla getirildiğini anlatan öykülere kuşku ile yaklaşmaktadırlar.
Bununla birlikte çocuklar, yaşlarının getirdiği deneyime bağlı olarak
cinsellikle ilgili bazı öğeleri (sperm, klitoris vd.) bilmemekte ve cinsel
yaşamla ilgili araştırmaları bir noktada sonuca varmamaktadır. Çocukların,
cinsellikle ilgili araştırmalarında çoğunlukla yalnız olduğu
unutulmamalıdır ve bu durum onların çevrelerindeki olaylara, nesnelere,
kişilere yönelmesini beraberinde getiren ilk adım olmaktadır.
Çocukların cinselliğinin betimlenmesi, bir cinsel nesnenin seçimiyle
(erginliği karakterize eden seçim) mümkün hale gelmektedir (Freud, 2019;
Geber ve Lindner, 2022). Cinsel eğilimler, farklı kişi ya da kişilere doğru
yönelebilmekte, bireyler haz duygularını tatmin edebilmektedirler.
Çocukluğun ilk yıllarında, başlarda tek bir kişiye yönelebilen cinsel
eğilimler, ilerleyen süreçlerde birden fazla kişiye yönelme hali
gösterebilmektedir. Cinsel eğilimler ile ilgili bu “dürtüler” çocuk
cinselliğinin fark edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çocukluk
dönemindeki cinselliğin kaynakları; erojen bölgelerin çevreden gelen
uyarılmalarıyla, görme/şahit olma ve acı dürtüsü gibi, kaynaklarının iyi
bilinmediği bazı dürtülerin etkisiyle ve cinsel olmayan süreçlerle bağlantılı
olarak duyulmuş bir hazzın yinelenmesiyle açıklanabilmektedir. Bunlarla
birlikte, çeşitli örneklerin ve gözlemlerin çocuk cinselliği üzerine yeni
bilgiler ortaya çıkarması da mümkündür.
Çocukluk döneminde, cinsel yaşam olgularının görüldüğü dönem 3-5
yaş arası olarak ifade edilmektedir (Friedrich ve ark., 1998). Bu yaşlarda,
çocuklar, cinsel yaşamla ilgili araştırma ve öğrenme dürtüsüne sahip
olabilmektedir. Öğrenme dürtüsünün cinsel bir edimle doğrudan bir
bağlantısı bulunmamakla birlikte, bu dürtü, seyretme halinin bir uzantısı
şeklindedir. Araştırmalar, çocukların yaklaşık olarak 10 yaşında aynı
cinsiyetten başka bir kişiye ilgi duyabileceklerini göstermektedir (Gerber
ve Sifris, 2010; Kosciw ve ark., 2015; Snapp ve ark, 2015; Stone ve
Harvey, 2005). İlgili araştırmalarda, 7 ya da 9 yaşında cinsel yöneliminin
farkında olan çocukların beyanları da mevcuttur. Araştırmalarda, genel
olarak kendilerini lezbiyen, gey ya da biseksüel olarak tanımlayan kişilerin
ortalama yaşları 13.5 şeklinde gözlemlenmiştir (SAMHSA, 2014).
Lezbiyen, gey ve biseksüel cinsel yönelimleri üzerine gerçekleştirilen
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araştırmalar ise çocukların ilk kez başka bir kişiden hoşlandıkları zamanın
yaklaşık 10 yaş olduğunu ortaya koymuştur (Herdt ve Boxer, 1993).
Çocuklar üzerine yapılan benzer çalışmalar, cinsel yönelimin ilk
farkındalığının daha genç yaşlarda ortaya çıktığını da belirtmektedir
(D'Augelli, 2006; Rosario ve ark., 2009). Trans cinsiyet kimliğindeki
çocuklar üzerine gerçekleştirilen araştırmalarda ise cinsiyet kimliğinin
erken yaşlarda (Brill ve Pepper, 2008), çoğunlukla 3-5 yaşına kadar ifade
edildiği görülmektedir (Leibowitz ve Spack, 2011).
Küçük çocuklar geliştikçe, cinsiyet rollerini, ikili cinsiyet sisteminin
getirdiği normlar ve değerler çerçevesinde oğlan ya da kız olmanın ne
anlama geldiğini keşfetmeye başlamaktadırlar. Kültürler ve toplumlar, kız
ve oğlan çocuklar için beklentiler oluşturarak, çocukların toplumsal
cinsiyet rollerini ailelerinin ve kültürel geçmişlerinin normlarından
öğrenmelerini zorunlu kılmaktadırlar. Ayrıca çocuklar etraflarındaki daha
büyük dünyadan toplumsal cinsiyet rolleri hakkında mesajlar da
duymaktadırlar. Etkileşimler ve oyun keşifleri yoluyla çocuklar,
kendilerini ve başkalarını cinsiyet dahil olmak üzere birçok yönden
tanımlamaya başlamaktadırlar (Kara, 2020). Her şeyin aynı ya da farklı
olduğunu fark etme yeteneği, çocukların zaman içinde geliştirdiği önemli
bir beceridir. Oğlanlar ve kızlar arasındaki farkları çözmelerine yardımcı
olacak sorular sormaya başlamaları çok doğaldır. Çocuklar, ebeveynlerine
ve öğretmenlerine cinsiyet hakkında sorular sorabilir, oyunlarda “oğlan”
ve “kız” rollerini üstlenebilir ve tanıdıkları kız ve oğlan çocuklar
arasındaki farklılıkları fark edebilirler. Oğlanlar ya da kızlar için doğru
olduğunu düşündükleri bazı oyuncakları seçebilirler. Sadece kızlara veya
sadece oğlanlara yönelik olduğunu düşündükleri oyuncaklar ve etkinlikler
hakkında da açıklamalar yapabilmektedirler (Langlois ve Downs, 1980;
Egan ve Perry, 2001).
50 yıldan fazla bir süredir çocuk gelişimi alanındaki araştırmacılar,
küçük çocukların toplumsal cinsiyet olgusunu nasıl öğrendiklerini ve
düşündüklerini incelemişlerdir (Bussey ve Bandura, 1999; Kohlberg,
1966; Martin ve Ruble, 2004; Trautner ve ark., 2003; Miller ve ark., 2006;
Zosuls ve ark., 2009). Çocuklar, yetişkinlerin görünüşlerinden,
aktivitelerinden ve davranışlarından cinsiyetle ilgili mesajları
gözlemlemektedirler. Çoğu ebeveynin bebekleriyle olan etkileşimleri,
çocuğa atanan cinsiyet tarafından biçimlendirilmekte ve bu da çocuğun
cinsiyet anlayışını şekillendirmektedir (Fagot ve Leinbach, 1989; Witt,
1997; Zosuls ve ark., 2011). Çocuklar, cinsiyetin toplumsal anlamlarını
yetişkinlerden ve kültürden öğrenmektedirler. Toplumsal cinsiyetle ilişkili
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faaliyetler, ilgi alanları ve davranışlar hakkındaki inançlara “toplumsal
cinsiyet normları” denmektedir ve cinsiyet normları her toplumda tam
olarak aynı değildir. Küçük çocuklar, bulundukları toplumların
beklentilerini anlamalarına ve güvenli bir benlik duygusu geliştirmelerine
yardımcı olmak için şefkatli yetişkinlere ihtiyaç duymaktadırlar. Çocuklar
kendilerine değer verildiğinde ve kendilerini ait hissettiklerinde daha
dirençli ve başarılı olmaktadırlar (Kohlberg, 1966; Ramsey, 2004).
18-24 ay arasında yeni yürümeye başlayan çocuklar, farklı
kaynaklardan gelen mesajları kullanarak cinsiyeti tanımlamaya
başlamaktadır. Benlik duygusu geliştirdikçe, küçük çocuklar evlerinde ve
bakım ortamlarında kalıplar aramaktadırlar. Toplumsal cinsiyet, güvenli
gelişim için önemli olan grup aidiyetini kazanmanın da bir yolunu
içermektedir (Antill ve ark., 2003; Baldwin ve Moses, 1996; Kuhn ve ark.,
1978).
3-4 yaşındaki çocuklar her türlü farklılığa odaklanmaya başladıkça
cinsiyet kimliği daha fazla anlam kazanmaktadır. Çocuklar “kız” ya da
“oğlan” kavramlarını belirli niteliklere bağlamaya başlamaktadırlar. Her
bir cinsiyetin nasıl davrandığı ve göründüğü konusunda daha güçlü
kurallar veya beklentiler oluşturmaktadırlar (Halim ve Ruble, 2010; Kuhn
ve ark., 1978; Martin ve ark., 2004).
4-6 yaşındaki çocukların düşünceleri birçok yönden katı
olabilmektedir. Bu durum da onları gözlemledikleri şeyleri alıp ortak
kurallar olarak uygulamaya yönlendirebilmektedir. Örneğin, medyada
gördüklerine dayanarak, bu “kural”a uymayan yakın bir aile üyeleri olsa
bile, “kızların saçları uzun, erkeklerin saçları kısa olur” diyebilmektedirler.
Bu yaş grubundaki çocuklar dünyanın “kurallarını” öğrenmektedirler.
Kuralların ve bunlara uyma baskısının farkındadırlar. Kurallara katı bir
şekilde uymaktadırlar çünkü pek çok kuralın dayandığı inançlar ve
değerler hakkında daha derin düşünmeye gelişimsel olarak henüz hazır
değillerdir. Örneğin, “beyaz yalanların” kullanımını anlamak çocuklar için
bir zorluk taşımaktadır. Araştırmacılar bu yaşları cinsiyet kimliğinin en
“katı” dönemi olarak adlandırmaktadır (Miller ve ark., 2009; Weinraub ve
ark., 1984). Kendi cinsiyetine özgü olmayan şeyler yapmak veya giymek
isteyen bir çocuk, genellikle diğer çocukların bunu garip bulduğunun
farkındadır. Başkalarının olumsuz tepkilerine rağmen bu seçimlerinde
ısrarcı olmaları, bunların güçlü duygular olduğunu göstermektedir.
Cinsiyet katılığı tipik olarak çocuklar yaş aldıkça azalmaktadır (Halim ve
ark., 2013; Trautner ve ark., 2005). Bu değişimle birlikte çocuklar,
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kendileri ve diğer çocuklar için neyin “adil” olduğuna dair daha güçlü
ahlaki dürtüler geliştirmektedirler (Killen ve Stangor, 2001).
7-10 yaş grubundaki çocuklar kavramlardaki nüansları daha iyi
anlayabilmekte ve onları tartışmakla daha çok ilgilenebilmektedirler
(Halim ve Ruble, 2010). Çocuklarla cinsiyetçilik hakkında konuşmak ve
cinsiyetçiliğin genellikle kişisel bir önyargı olduğu gerçeğinin altını
çizmek, aynı zamanda toplumda yerleşik olan kadınları ve kız çocukları
değersizleştiren bir sistem olduğunun farkındalığına erişmelerini sağlamak
yarar sağlamaktadır. Bu yaş grubu, zaman içerisinde bağlamsal olarak
değişebilen toplumsal cinsiyet kurallarının ve rollerinin nasıl bir süreç
izlediğinin tartışılması için de önemlidir. Örneğin arkeolojik kanıtlar,
makyajın M. Ö. 4000 yıllarında icat edildiğinde tüm cinsiyetler tarafından
kullanıldığını ve pembenin 1940'lara kadar “erkeksi” bir renk olarak kabul
edildiğini göstermektedir (Nicholas, 2009). Özellikle bu yaşlarda,
ebeveynlerin toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili iletişim süreçlerini açık
tutmaları ve çocuklarıyla birlikte farklı etkinlikler aracılığıyla yakınlık
kurabilmeleri mümkün olabilmektedir. Çocuklar, cinsiyet kimliklerini
ifade etmiş olsalar bile, bu konu hakkında yeni bir bilgi mevcutsa,
ebeveynlerin bu bilgiye açık olduklarını göstermeleri, ilişkinin
güçlenmesini sağlayabilmektedir. Örneğin, çocuğun cinsiyet kimliğinin
ebeveyn tarafından bir forma yazılması gerektiği durumlarda, çocuklara
“Oğlan mı, kız mı yoksa başka bir seçeneği ekleyeyim mi?” sorusunu
sormak, çocukların fikirlerine açık olunduğunun da bir göstergesi
olmaktadır. Birçok durumda, trans ve non-binary kimliğe sahip olan bazı
çocukların, ebeveynlerini üzmemek için kimliklerini kendilerinden bile
saklamakta başarılı olduğu da unutulmamalıdır.
10-13 yaş arasındaki çocuklar için ergenlik döneminde uyum sağlama
ve kabul edilme gibi durumlar çok önemli hale gelmektedir (Halim ve
Ruble, 2010). Bu dönemde, çocuklar ile küçük yaştan itibaren cinsiyet
kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili yapılan konuşmalar değer
kazanmaktadır. Özellikle bu yaş grubundaki trans ve non-binary
çocukların şiddet ve dışlanma riski altında olduğu unutulmamalıdır.
Çocuklar, toplumsal cinsiyet rollerine uyum sağlamaları için akranları
tarafından hem olumlu hem de olumsuz baskı biçimlerine (çocuklar
toplumsal cinsiyet rollerine uymayan davranışları için cezalandırılabilir ya
da toplumsal olarak “kabul edilebilir” olan cinsiyet rollerinde
davrandıkları için ödüllendirilebilir) maruz bırakılabilirler. Bu yaşlardaki
çocuklar için kendi cinsel yönelimlerine ve cinsiyet kimliklerine dair henüz
bir şey bilemeyecek kadar “küçük” oldukları söylenmesine rağmen,
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çocuklar, kendilerini anlayabilecek farkındalığa erişmekte ve cinsiyet
spektrumunun genişliği hakkında düşünebilmektedir. Çocukların,
duygularını, düşüncelerini ve değerlerini içeren pek çok soru sorarak,
cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelim hakkında toplumun dayattığı yargıları
paylaşabilmeleri de mümkündür. Bu tür durumlarda, çocukların tepkilerini
test etmek ve konuşmak için alan açmak önemlidir. Çocuklar “Esra futbol
oynayacağını söylüyor ama bu çok saçma çünkü futbol bir erkek sporudur”
şeklinde bir ifade kullanabilir. Toplumsal cinsiyet rollerinin
içselleştirildiği bu tür ifadeler, “İlginç, bunu sen mi düşünüyorsun yoksa
başka biri mi bunu sana söyledi?” ya da “Esra’nın, senin bunu söylediğini
duyunca nasıl hissedeceğini düşünüyorsun?” şeklindeki sorularla
çocukların düşüncelerini açıklamaları ve cinsiyet kimliği ile ilgili
değerlerin tartışılması için bir fırsat yaratılabilmektedir.
Çocukların cinsiyet kimliğini desteklemeye yönelik araştırmalar ise çok
sınırlıdır. Çoğu ruh sağlığı meslek elemanı ve aile, erkek veya kadın
olmanın içsel duygularının fiziksel bedenleriyle uyuşmadığını hisseden
çocukları nasıl destekleyecekleri konusunda çok az eğitim veya rehberlik
almıştır. Çocuklar erken yaşlarda cinsiyet kimliği geliştirmektedirler (Istar
Lev, 2010; Yunger, 2004). Giysiler, oyuncaklar ve kişisel eşyalar için
cinsiyet seçimleri ifade edilebilmekte, 2-3 yaşlarında ise cinsiyet
kimliğinin beyanı söz konusu olabilmektedir. Aileleri ve toplum tarafından
ikili cinsiyet sistemi çerçevesinde kız ve oğlan çocuklarından beklendiği
gibi görünmeyen veya davranmayan çocuklar genellikle başkaları
tarafından alaya alınmaktadır (Kara, 2022). Çocukların davranışları
“cinsiyete uygun olmayan”, “anormal”, “sapkın” olarak da
adlandırılabilmektedir. Çocuklar toplumsal olarak beklenen cinsiyet
normlarına uymadıklarında, çocukların “sağlam” ve “doğru” cinsiyet
kimlikleri geliştirmeleri için hem anneye hem de babaya ihtiyaç duydukları
şeklindeki ideoloji baskın hale getirilmeye çalışılmaktadır. Cinsiyete
dayalı oyunların ve giyimlerin, toplumsal örf, adet ve geleneklerden ibaret
olduğunu gösteren feminist teori ve sosyal bilim literatürüne rağmen,
toplumsal normlara ve değerlere uymayan çocuklar zihinsel ve fiziksel
sağlık sorunlarıyla etiketlenmektedir (Kara, 2020). Birçok ebeveyn,
çocuklarının cinsiyetine uymayan davranışlarından da utanabilmektedir.
Genellikle ebeveynler çocuklarının başkaları tarafından incitileceğinden
korkabilmekte ve çocuklarının cinsiyet kimliğini desteklemek için eğitime
ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar.
Goldner (1988), toplumsal cinsiyetin “sadece kısıtlayıcı” değil, aynı
zamanda “kurucu” ve “düzenleyici temel bir ilke” olduğunu ileri
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sürmüştür. Aile, toplumsal cinsiyetin sosyalleşmesine ilişkin değerlerin ve
beklentilerin öğretildiği ve pekiştirildiği kültürel bir kurum özelliği
taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri, okullar ve medya da dahil olmak
üzere birçok alanda öğrenilse de (Golumbek ve Fivish, 1994),
sorumluluğun büyük bir payı, çocukları uygun davranışlarla
sosyalleştirmeye yönlendiren ebeveynlere ait olmaktadır. Ebeveynlik
görevi, çocuklara toplumsal cinsiyet beklentilerinin kültürel
zorunluluklarına sosyal olarak uyum sağlayabilmeleri için fiziksel,
psikolojik ve gelişimsel süreçleri müzakere etmede yardımcı olmayı
içermektedir. Her koşulda karmaşık bir girişim olan bu görevler, son birkaç
on yılda toplumsal cinsiyetin toplumda nasıl görüldüğünü, ilişkilerde ve
ailelerde nasıl deneyimlendiğini değiştiren önemli sosyal devrimlerden
etkilenmiştir.
Sosyal bilimlerde özel olarak odaklanılan bir alan, LGBTQ+
ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar için cinsiyet kimliğinin ve
cinsel yöneliminin nasıl geliştiğini araştırmaktadır. Konuyla ilgili
endişeler, lezbiyen annelerin heteroseksüel annelerden “farklı olup
olmadığı” ve ebeveynliğe “uygun” olup olmadığına yöneliktir (Tasker ve
Golombek, 1997). “Farklılık” ve “uygunluk” kaygılarının altında yatan
nedenler, normatif cinsiyet ve cinsellik beklentileriyle ilgili sorular
olmaktadır: “Lezbiyen anneler, erkek rol modeli olmamasına rağmen
çocuklarına “sağlıklı” cinsiyet rolleri aşılayabilirler mi?” ya da “Lezbiyen
ebeveynler tarafından yetiştirilen çocukların kendilerinin eşcinsel olma
olasılığı daha mı yüksek olacak?” Araştırmalar, lezbiyen ebeveynlerin
çocuklarının “geleneksel” cinsiyet rollerini ve davranışlarını ifade
ettiklerini ve çoğunluğun beyanının heteroseksüel olduğunu doğrulamıştır
(Cooper ve Cates, 2006). Bu araştırmaların devamı niteliğinde, çocukların
cinsel yönelimlerinin ve cinsiyet kimliklerinin, ebeveynlerinin
kimliklerinden ve queer bir çevresel bağlamın, cinsiyet kimliği ve cinsel
yönelim gelişimi ile ilgili ebeveyn/çocuk süreçlerini etkileyip etkilemediği
de çalışılmıştır. Bu soruların araştırılması, beraberinde farklı teorik
paradigmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk olarak çok kültürlü aileler,
yardımcı üreme teknolojileri kullanarak aileler oluşturmuşlardır ve
LGBTQ+ çiftler de dahil olmak üzere “alternatif” aile yapıları
yaygınlaşmıştır. İkincisi, aile kurumunun inşası sürecinde “normatif” ve
“doğal” olmaktan uzaklaşılarak, heteroseksüelliğin merkeze alınmaması
sağlanmıştır. Üçüncü olarak, erkek/kadın cinsiyet ikiliğini yapı bozuma
uğratan ve trans ve queer kimlikleri besleyen toplumsal cinsiyet üzerine
postmodern söylemin evrimi gerçekleşmiştir. LGBTQ+ olumlayıcı terapi
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ve danışmanlık modelleri ve queer teori, bu örtüşen paradigmaları
pekiştirerek sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara ve aile terapistlerine,
aile içindeki işlevsel roller, kimlik, yapı ve dinamikler hakkındaki
varsayımlarını yeniden incelemeleri için alan açmıştır.
2. Sonuç ve Öneriler
Çocukların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında çeşitlilik
göstermesi ve bu çeşitliliğin geçerli ve değerli olduğunu söylemek
mümkündür. Çocukların cinsellikleri birçok toplumda yasaklamalara
maruz bırakılmaktadır. Bu cinsel yasaklamalar hem çocukluk hem de
yetişkinlik döneminde cinsel dürtülerin ve cinsel kimliğin akışını
sınırlayabilen ve engelleyebilen setler (iğrenme, utanma, içselleştirilmiş
LGBTQ+fobi vd.) oluşturmaktadır. Bu setlerin oluşumu, ebeveynlerin
tutumlarından, toplumdaki farklı yapı ve kurumların bakış açılarından
önemli ölçüde etkilenmektedir. Ebeveynlerin ve çocuklarla çalışan meslek
elemanlarının çocukların cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri ile ilgili
bakış açılarını genişletmeleri, çocukların merkeze alındığı ve onların
yaşamlarına saygı gösterildiği bir süreci beraberinde getirebilecektir. Bu
kapsamda hem ebeveynlere hem de çocuklarla çalışan meslek
elemanlarının cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında dikkat
edebilecekleri konulara dair öneriler aşağıda sıralanmıştır.
2.1. Çocukların cinsiyet kimliğine ve cinsiyet ifadesine destek
gösterilmesi
Çocuklar, genellikle farklı cinsiyetlerle ilişkilendirilebilecek çeşitli
aktivitelere ilgi gösterebilmektedir. Çocukların oyuncak, oyun ve aktivite
seçimleri, ikili cinsiyet sistemindeki erkek ve kadın cinsiyetlerinin
araştırılmasını da içerebilmektedir. Ayrıca çocuklar, görünüşlerini, isim
veya takma ad seçimlerini ve sosyal ilişkilerini yetişkinleri taklit ederek
cinsiyet kimliklerini ifade de edebilmektedirler. Tüm çocukları kendilerini
nasıl ifade edebilecekleri konusunda kendi seçimlerini yapmaya teşvik
ederek her çocuğun cinsiyet kimliğine ve cinsiyet ifadesine destek
gösterilmesi önem arz etmektedir. Hangi atanmış cinsiyette olmalarına
bakılmaksızın, çocukların, çevrelerindeki insanların çeşitli cinsiyetlerdeki
performanslarını (kadınsı, erkeksi, iddialı, saldırgan, hassas, nazik vd.)
kategorize ettikleri unutulmamalıdır (Giles ve Heyman, 2005).
Cinsiyetlendirilmiş davranışlardan ve kalıp yargılardan kaçınılması,
davranışın etiketlenmesi yerine tanımlanması önem arz etmektedir (Tablo
1).
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Tablo 1. Ebeveynler ve meslek elemanları için cinsiyet kimliği ve cinsiyet
ifadesi konusunda dikkat edilmesi gereken ifadeler
Kullanılmaması Gereken İfadeler
“Bu kız/oğlan kaç yaşında?”
“Ne kadar tatlı bir oğlan/kız!”
“Çok tatlı bir kız! Tam bir moda
ikonu!”
“Ne güzel bir prenses!”
“Bu oğlan ileride birçok kızın kalbini
kıracak!”

Kullanılabilecek İfadeler
“Bu ufaklık kaç yaşında?”
“Bu çocuk kaç yaşında?”
“Çok tatlı/mutlu/ciddi bir çocuk”
Fiziksel görünüm hakkında
konuşmak isteniyorsa: “Bu tişört çok
tatlı/güzel”, “Şu ayakkabıların
güzelliğine bakın”
“Çok mutlu bir bebek/çocuk gibi
görünüyor.”
Çocuklara cinsel edimlerle
yaklaşılması ve bu odakta cümleler
kurulması doğru olmamaktadır.

2.2. Sağlıklı cinsel gelişim hakkındaki tartışmalara katılımın
desteklenmesi
Ebeveynler, yetişkinler ve ruh sağlığı meslek elemanları arasında cinsel
gelişim hakkındaki farklı algıların verimli bir tartışma için temel olarak
kullanılabilmesi yarar sağlayabilmektedir. Bazı ruh sağlığı meslek
elemanları
ve
ebeveynler,
çocukların
atanmış
cinsiyetiyle
ilişkilendirmedikleri bir toplumsal cinsiyet rolünü fark ettiklerinde
rahatsızlık duyabilmektedirler. Bu noktada çocukların davranışlarının ve
bu davranışlar ekseninde oluşturdukları dünyalarını keşfetmenin ve
anlamlandırmanın önemli olduğunu unutmamak gerekir. Farklı duygulara
ve sorulara yer açan, endişeleri ele alan, çeşitli bakış açılarını tartışan ve
kaynaklar sunan sohbetler yapmaya hazır olmak yarar sağlamaktadır.
2.3. Beden
yaklaşılması

gelişimine

ilişkin

merak

duygusuna

anlayışla

Çocuklar, kendilerindeki farklılıkları fark etmeye ve kendilerini ikili
cinsiyet sistemine göre oğlan ya da kız olarak düşünmeye başlayabilmekte
ve insanların vücutlarına ilişkin merak duyguları hissedebilmektedir.
Bedenler hakkındaki soruların ortaya çıkması ve çocukların arkadaşlarının
bedenleri hakkında bilgi edinmek istemesi doğal bir süreçtir. Cinsiyet
kimliğinden bağımsız olarak bedenler arasındaki farklılıklar hakkında
çocukların bilgilendirilmesi, her bedenin özel olduğunun hatırlatılması
önem arz etmektedir.
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2.4. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim arasındaki farkların
anlaşılmasının sağlanması
Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim kavramları arasında farklar
bulunmaktadır. Cinsiyet kimliği, bir kişinin kendisini hangi cinsiyette
hissettiği ve bu hissi nasıl beyan ettiğiyle ilgilidir. Cinsel yönelim, bir
kişinin başka kişi ya da kişileri romantik ve/veya cinsel olarak çekici
bulması ile ilgilidir. Küçük bir çocuğun cinsiyet kimliği ile ilgili
tercihlerini (arkadaşlarda, etkinliklerde, kıyafet seçimlerinde, saç stilinde
vd.) ifade etmesi, cinsel kimliğinin ya da cinsel yöneliminin ileriki
yaşamlarında mutlaka ne olacağını belirlememektedir. Çocuk alanında
çalışan gelişim uzmanları, bir çocuğun yetişkin olarak cinsel yöneliminin
ya da cinsiyet kimliğinin ne olacağını tahmin etmenin hiçbir yolu
olmadığını belirtmektedir (Bryan, 2012).
2.5. Sağlıklı cinsel gelişimi teşvik eden bir öğrenme ortamının
yaratılması
Çocuklar, hayal gücü ve oyun yoluyla, gözlemleyerek, taklit ederek,
sorular sorarak ve diğer çocuklar ve yetişkinlerle ilişki kurarak dünyayı
anlamlandırmaktadırlar (Vygotsky, 1978). Bu öğrenme yollarının
desteklenebilmesi için aşağıdaki durumların dikkate alınması önem arz
etmektedir:







Çocukların farklı cinsiyetlerle tanışabilmelerine yol açan çeşitli
oyuncaklar, kitaplar ve oyunlar ile bir araya getirilmesi,
Çocuklara kendi cinsiyet kimliklerini ve toplumsal cinsiyet
rollerini keşfetme ve geliştirme özgürlüğü veren drama odaklı
oyun alanlarının sağlanması,
Toplumsal cinsiyet rollerini ve ikili cinsiyet sistemini odağına alan
davranışlardan, söylemlerden, varsayımlardan kaçınılması,
Cinsiyet atayan hitaplardan ve çocukların kendilerini belirli bir
cinsiyet olarak tanımlamaya zorlayan eylemlerden kaçınılması,
Çocukların akademik, sanatsal ve duygusal olarak becerilerini ve
yeteneklerini genişletmelerine yardımcı olunması,
Çocukların, çocuk ya da yetişkin olmanın birçok yolu olduğunu
görebilmeleri için çeşitliliği ve farklı seçenekleri olumlayan
kitapların, resimlerin ve materyallerin kullanılması.

Tüm bu durumların haricinde medya okuryazarlığı, çocukların cinsiyet
kimliği ve cinsel yönelim hakkındaki katı ve olumsuz düşüncelerini
dönüştürmede etkili bir araç olabilmektedir. Ebeveynlerin, çocuklarıyla
birlikte diziler, filmler izlemesi, kitap okuması ve “Biri bu
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hikayeyi/filmi/diziyi neden bu şekilde yaptı sence?” şeklinde sorular
sorarak tartışma fırsatı yakalaması yarar sağlamaktadır. Bu sorularla
birlikte yaratılan tartışma ortamı, çocuklara bir kitapta ya da televizyonda
gördüklerinin mutlak bir kural olmadığını, bir hikayenin tek bir kişi
tarafından anlatıldığını pekiştirebilmektedir. Çocuklar kategorize etmeye
duyarlı olduklarından, onlarla cinsiyet kimliği, cinsiyetçilik ve cinsel
yönelim hakkında açıkça ve sıklıkla konuşmak değerli olmaktadır. “Herkes
eşittir” ifadesini sıklıkla dile getirerek, çocukların, cinsiyet kimliği ve
cinsel yönelim hakkında çevrelerinden (akranlar, medya, akrabalar vd.)
aldıkları olumsuz mesajların bertaraf edilmesi mümkündür. Çocukların,
okul ortamında atanmış cinsiyete göre sınıflandırılarak, onların “oğlan” ya
da “kız” olarak adlandırılmaları da cinsiyet ikiliğini güçlendirip
sürdürmektedir. Okul ortamında ya da bir sınıfta, çocuklara “arkadaş”,
“öğrenci” olarak hitap edilmesi ya da onların alfabetik olarak
sınıflandırılması gibi küçük değişiklikler, cinsiyet ikiliğinin oluşmaması
için bir alan yaratabilmektedir.
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1. Giriş
Aydınlanma içerisinde, mitolojiye gerilemeyi barındırmaktadır. Dahası
onunla ortaya konulan sahte "açıklık", aslında mitosun sadece yeni bir
versiyonla ifade edilmesinden başka bir şey değildir. Bugünlerde 'geçmiş'
varlığını, sadece geçmişin tahrip edilebilmesi olarak sürdürebilmektedir.
Aydınlanmanın ürünü olan iktidar, daha çok 'toplumsal özne' olarak
görünürlük kazanmaktadır. 'Toplumsal öznenin' eridiği potaysa onun
çalışma alanı olan fabrikalardır. Fabrikalar ve üretim alanlarının meta
eksenli doğası, tam da bu nedenle metafiziği (dinsel olanı) aptalca görerek
önemsizleştirmektedir. Ancak tüm bunlar Aydınlamanın ürünü olan
endüstriyel koşullarda açığa çıkan "toplumsal bütün içinde" başka türden
bir metafiziğe dönüşmektedir. Burada altının çizilmesi gereken önemli bir
nokta vardır; mit, zaten Aydınlanmadır ve dahası Aydınlanma ise
mitolojiye geri dönüştür. Fakat Aydınlanmanın "ilerlemeci" düşüncesi
insanlara, onları korkudan arındırmayı hedef olarak lanse etmekteydi. Bu
nedenle de Aydınlanma tasarısı; 'geçmişteki dünyanın' büyüsünü bozmak
olmaktaydı. Dahası bu yolla söylenceleri dağıtmak ve kuruntuları bilgi
yoluyla yıkmanın çabasındaydı. Aydınlanma merkeze 'bilgi'yi koyunca,
bunun dışındaki her şey hükümsüz olarak lanse edilmektedir. Buradaki
temelamacı da söylencelerin gücünü kırabilmektir. Aydınlanmanın 'bilgi'
eksenli vurguları, en temelde her türden gizemi açıklığa kavuşturma ve bu
sayede de yaşamı "gizemden arındırmanın" (demystification) çabasıydı ve
bu da Aydınlanmanın temelindeki projesiydi. Dolayısıyla modern bilime
giden yolda insan 'anlamdan' vazgeçmek durumunda kalmıştır. Çünkü
Aydınlanmaya göre 'hesaplanabilirlik' ve 'yararlılık' ölçütüne uymayan her
şey kuşkuludur. Burada söylence Aydınlanmaya, doğa da salt nesnelliğe
dönüşmektedir. Aydınlanmanın 'söylencesel imgelem' gücüne karşı
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savunduğu, olup biten her şeyi yineleme (tekrar) olarak gören ve açıklayan
'içkinlik ilkesi', aslında mitosun tam da kendi ilkesidir. Nitekim her şeyin
her şeyle özdeş olabilmesinin bedeli, aslında hiçbir şeyin kendisiyle özdeş
olamamasıyla ödenmektedir. Aydınlanmış dünyada mitoloji, kutsallıkla
ilgisi olmayan dindışı (profan) bir seviyeye çekilmiştir. Mitolojik aşamada
animizm şeylere ruh vermişti, ancak endüstriyalizm ise bu ruhları
olgusallaştırmıştır (Horkheimer ve Adorno, 2014; 13-49).
Endüstriyalizmin taşıyıcısı olan modern Cumhuriyetler, en
temelde içinde taşıdıkları rasyonel arka planlarla, aslında geçmişin
rasyonel
olmayan
formlarından
-mitlerden,
büyüden
ve
gizemlileştirmelerden- kopuşu temsil etmektedirler. Buradaki kanıksanan
'gelişme' ve 'ilerleme' vurgusu, içerisinde geçmişin 'akılcı olmayan
simgesel kökenlerinden' kopuşu barındırmaktadır. Bu açıdan profan ve
dolayısıyla da seküler bir güzergaha sahip olan bu 'projeler', karşıtı olan
'premodern hayatın' temsilcisi olan 'homo religiosus'un 1 deneyimleriyle
karşıt kutba yerleşerek kendisini açıklamanın çabasına girişmektedir. Bunu
da ortaya koyarken çoğunlukla; 'kopuş', 'tarihin sıfırlanması' ve 'yeniden
başlangıç' söylemlerini merkeze koymaktadır (Sancar, 1973; Kongar,
2006). Hegel bu yöndeki ayrışmayı ortaya koyarken, premodern insanın
'rasyonelliği örten' simgeselliklerin -ya da gelenekselliklerin- içerisinde
yaşadığının vurgusunu yapmaktadır. Ancak günümüzün insanı ise rasyonel
olanı açık ve seçik hale getiren insandır (Hegel, 2018; Bumin, 2010).
Ancak her 'başlangıç', bir eşik olarak bir 'ab origine'a -yani bir "sıfır
noktasına" (başlangıç noktasına)- doğal olarak ihtiyaç duymaktadır. Bu
nedenle ki her 'başlangıç noktasının' insanî olanı var edebilmesi için
'kozmogonik' içerimlere sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu yönde
bir başlangıç vaat eden her anlatı biçiminin içerisinde bir 'in illo tempure'
karaktere (cehaletin/karanlığın başını kıran tarih öncesi bir karaktere);
'yarı-tanrısal kahramanlara', 'tanrılara' ve dahası 'gesta'lara' ihtiyacı
olmaktadır. Bu nedenle ki her anlatı -niteliği her ne olursa olsun- bir
toplumsal "proje" olarak ortaya çıktığında, içerisinde mutlaka simgesel
eşikler barındırmak zorundadır. En rasyonel anlatıların bile insanî bir
anlam kategorisini var edebilmesi için 'mitoslara', 'efsanevi kahramanlara'
ve 'kozmogonik' içeriklere sahip olmasının zorunluluğa da buradan
gelmektedir.
Premodern zamanlarda rasyonelliğinin üzeri örtülmüş olan
simgeselliklerin yerini, modern zamanlarda rasyonelliklerin açık seçik
kılınmasına bırakıyor olması, görünürde belirgin bir zıtlaşma biçimidir.
'Dindar insan': Metin boyunca sıklıkla kullanılacak bu kavram, Eliade'den
hareketle kullanılmaktadır ve din merkezli olmasından ötürü geleneksel yönüyle
öne çıkan premodern 'arkaik insanı' vurgulamak üzere kullanılmaktadır. Ayrıntılı
bilgi için bkz. Eliade, 1991; 1994.
1
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Ancak Hegelci bu vurgulama dikkate alındığında, altının çizilmesi gereken
bir nokta ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim 'modern zamanlarda'
rasyonelliğin açıkta bırakılması hali, aslında sadece simgesel kökenlerin
üstünün örtülmesinden ibaret bir gerçekliktir. Ancak bu simgesel olanın
yok olduğu anlamına gelmemektedir. Simgesel olanın görünürlüğünü
yitiren yeni formu, aslında hiç olmadığı kadar büyük bir derinlik ediniyor
olmasıyla eşdeğer bir durumdur. Örneğin; bugünlerde (geç modern evrede)
her şeyin altından çıkması muhtemel 'bilinçaltı derinliği' gibi, her 'yeniden
inşanın' kozmogonik içerimlerine modern koşullarda da rastlanabiliyor
olunması, en temelde yaşanan bu türden gerçekliğin bir anlatıcısı
niteliğindedir. "Modern-rasyonel projeler" -ve dolayısıyla da
Cumhuriyetler- rasyonel tezahürlerinin altına gizlenmiş örtülü
simgeselliklerle, aslında 'homo religiosus'un tüm içerimlerini hala büyük
bir yoğunlukla bünyesinde barındırmaya devam etmektedir. Bu nedenle ki
ortaya çıkan şey, profanlaşmanın tezahürü olan 'cumhuriyet' ve 'toplum'
temelli anlatıların içerisinde, 'homo religiosus'un da örtülü -ya da
modernleşmeye özgü- şekillerde yaşatılmakta olduğudur. Hatta bütün
bunların üstü örtülen örtülü formlarda olması nedeniyle, daha saplantılı
şekillerde sürdürüldüğünü söyleyebilmek de oldukça mümkündür.
Örneğin modern bir Cumhuriyet'in "kuruluş anlatısının" mümkün
kılınabilmesi için; bir "in illo tempore"ye (karanlığı, kötülüğün ve de
cehaletin hüküm sürdüğü bir "yazılı tarihin öncesine"; yani "Cumhuriyet'in
kuruluşundan önceki karanlık döneme"), kendisini insanlığa adayan ve
feda eden "yarı-tanrısal kahramanlara" (Atatürk ve İsmet Paşa'ya), bir "ab
initio"ya (sıfır/başlangıç noktasına; daha açıktan bir tabirle de "Samsun'a
çıkışa"), kurtuluşa götüren bir "kutsal yolculuğa" (büyük savaşı koordine
eden "Anadolu Kongreleri yolculuğuna"), bir 'hiyerofoni'ye (kutsalın
tezahürüne; yani "Kurtuluş Savaşı'na" ve "Kuruluş evresine"), bir 'sanctum
sanctorum'a ("en kutsal yer" olarak "Ankara'ya"), bütün bunların
sürdürülebilir arınma zamanlarına karşılık gelebilmesi için de
"intichiuma"lara ("yıllık totemik ayinlere"; yani "Samsun'a çıkışın her yıl
tekrarına" ve "zafer gününün" her yıl yeniden yaşanmasına), başlangıcın
vücut bulabilmesi için bir "umbilicus terrae"ye ("dünyanın göbek
bağı/deliği" olarak "Kurucu Meclis binasına") ve dahası 'yeni dünyanın'
kozmik merkezini tarif edebilmek için de bir "axis mundi"ye ('dünyanın
eksenine' yani "Anıt Kabire") ihtiyaç vardır. Çünkü "incipit vita nova"
(yeni hayatın başlangıcı) ancak böyle mümkün ve anlaşılabilir hale
gelmektedir. Bütün bunların bir arada düşünülen hali, Cumhuriyet'in
içerisinde büyük bir 'kozmogonik (evrenin yaratılışına dair) inşa sürecini'
barındırıyor olduğunu ortaya koyan türdendir.
'Yeni bir hayat' (vita nova), 'yeni bir başlangıç', 'yeni toplum'; kendisini
mümkün
kılan
'yeni
bir
kozmogonik'
anlatı
etrafında
kurgulanabilmektedir. Fakat bu türden bir arka planı, neredeyse dünyadaki
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bütün cumhuriyetlerin izinde bulabilmek mümkündür. Bu nedenle ki
"modern rasyonel formun" izdüşümü olan şeyler üzerinde biraz
yoğunlaşıldığında, aslında derin ve anlamlı bir simgesel köken açık ve
seçik şekilde görünür hale gelmektedir. Ancak ortada bir yanılsama nedeni
haline gelen şey ise, onların simgeselliklerinin tanrılara ya da klasik
anlamdaki kutsal temsillere yönlendirilmiyor olmasıdır. Ancak simgesel
köken 'insani bir dünyada' temel bir gereklilik olarak kendisine her zaman
yer bulabilmektedir. En sade şekliyle söylendiğinde, bir insan için hayatın
"kendisine özgü bir hayat" olabilmesi için bir "imago mundi"ye (imgesel
hayata) dönüşmesi zorunluluk hükmündedir. Çünkü yaşanabilir bir evrenin
(insani dünyanın) var olabilmesi orada yaşayacak insanlar için mekanın bir
Kozmos'a (kaosun dışına çıkarılmış bir düzene) dönüştürülmesini
gerektirmektedir (Eliade, 2020a; 11-15). Bu nedenle ki 'yaşanabilir bir
modern toplum projesi', orada yaşayacak olan fertlere (yurttaşlara) bu
türden bir simgesel anlatıyı da vermek durumundadır. Tüm bu
gerekçelerle; Türkiye'de ortaya çıkan modern hayatın (dahası
endüstriyalizme özgü hayatın) mümkün kılıcısı olan "Cumhuriyet'in"
eserleri de -özellikle endüstriyel eserleri- bu anlamlı projeye hayat veren
büyük simgesel derinlik alanlarıolmaktadır. Bu 'anlamlı derinleşmeler'
özellikle de "kuruluş evresi" 2 gerçekliğinde ele alındıklarında çok daha
önemli hale gelmektedir. Öyle ki bu simgesel köken olmaksızın
Cumhuriyet'in, ortaya koyduğu "toplum projesinin" taşıyıcısı olan
öznelerin üzerinde, saygınlığı olan bir 'kolektif bilince' erişebilmesi de asla
mümkün olamayacaktı.
Nitekim Karabük'te bu günlerde öne çıkan en temel vurgulardan birisi
"Cumhuriyet Kenti Karabük" söylemidir. Bu vurgunun nedeniyse
Karabük'ün kuruluşunun Cumhuriyet döneminde olmasıyla ilgilidir. 1937
yılında Karabük Demir ve Çelik Fabrikası kurulduğunda, bölgede sadece
Karabük isimli bir köy bulunmaktaydı. Dolayısıyla bir kent olarak
Karabük dahi tamamen fabrika dönemiyle ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bir
Kozmos (düzen) olarak Karabük'ün ortaya çıkışı, Cumhuriyet
dönemindeki "kalkınma" hedefinin ilk basamağı olan 'endüstriyel modern
toplum' hedefiyle eşdeğer niteliktedir. Bu nedenle ki Türkiye'de
Cumhuriyet'in 'yeni bir toplum' modeli olarak, simgesel yaratımın
irdelenebileceği önemli alanlardan birisi, Karabük şehri ve şehirdeki
Cumhuriyet eseri olan fabrikadır. Çünkü Karabük'ün inşası ve fabrikanın
kuruluşu iki eş gerçeklik olarak aynı düzlemde bir araya gelen süreçlerdir.
Bu nedenle ki bir "toplum projesi" olarak Cumhuriyet'in 'çalışma' (üretim)
ve 'yerleşim' özelindeki simgesel kökenlerini irdeleyebilmek böylesi bir
Cumhuriyet'in kuruluşu denildiğinde üzerinde ağırlıkla uzlaşılan dönem 1923-50
arası dönemdir ve bu çalışmada da tarihsel eşik bu uzlaşıya sadık kalınarak
sürdürülmüştür (bkz. Tekeli, 2011; Kongar,2006).
2
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noktada daha anlamlı olabilecek türdendir. Dolayısıyla da bu çalışma,
Cumhuriyet'in simgesel kökenlerini irdeleyebilmek ve mitsel tezahürlerini
anlayabilmek için Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nın "kuruluşu ve
erken yılarına" dair ortaya çıkan koşulları söylemler ve imgeler vasıtasıyla
analize girişmenin çabasında olmuştur. Bu sayede de Türkiye'deki modern
endüstriyalizmin kozmogonik içerimlerinin ne yönde açığa çıktığı ortaya
konulmaya çalışılacaktır.

Foto 1: Karabük'te şehrin girişinde yer alan "Cumhuriyet Kenti
Karabük" yazısı
(https://twitter.com/Karabuk_Delisi/status/924407097483284480/photo/1)

Buradan hareketle de bu çalışma, Cumhuriyet'in ilk ağır sanayi merkezi
olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının, özellikle 'kuruluş sürecindeki'
ve üretimin başlangıç dönemindeki simgesel tezahürleri üzerine
irdelemelerde bulunarak, modern Cumhuriyet'in premodern 'homo
religiosus'la olan üstü örtülü yakınlığını (akrabalığını) açık etmenin
çabasındadır. Çünkü koca bir insanlık tarihi -modern zamanlara özgü 250
yıl dışarıda bırakıldığında- 'homo religiosus'un dünyayı kurguladığı
bağlamlarda akmıştır. Bunun da anlamı; bilinç üstünde görünen söylemler
kuşağının hemen arkasına geçildiğinde, aşılması hiç de kolay olmayan bir
bilinçaltı gerçeklikler -homo religiosus'a özgü simgesel derinliklerkuşağıyla karşılaşılmakta olduğudur. Bu haliyle düşünüldüğünde 'modern
rasyonel insan', profanlaşan söylemlerinin altında, bir bakıma kaçtığına
tutulan kişiye dönüşen insandır. Bu nedenle ki 'Aydınlanan insanın

293

"ilerlemesi" sadece daha çok geçmişe gitmesine' karşılık gelmektedir; yani
mitsel olana geri dönüşü ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı da tam
da bu gerekçeyle, modern dünyaya özgü olan en rasyonel noktalardan
birisinin -Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının- profan söylemlerin
izinde ne kadar simgesel şekillerde kodlandığını ve de bu formlara özgü
şekillerde varlık kazanabildiğini açık edebilmektir.
Burada belirtilmesi gereken temel bir nokta daha vardır. Çalışmayı
harekete geçirici unsurlardan birisinin de modernitenin erken evresinde Eliade'nin söylediği şekliyle- "mitsel olanın baskınlığını yitirdiği" (Eliade,
2020a) yönündeki vurgunun aslında Cumhuriyet ve onun kuruluşu
evresindeki gerçekliklerle düşünüldüğünde, gerçekliği pek de yansıtmayan
bir saptama şeklidir. Bu nedenle de çalışma -Eliade'nin ve onun gibi
düşünenlerin aksine- modenizmi katmanlı bir gerçeklik olarak düşünerek,
onun 'erken evresi' ile 'geç evresini' birbirinden farklı iki gerçeklik olarak
düşünmektedir. Dahası 'erken modern insanın' simgesel koşulları profan
niteliklerde olsa bile, hala bilinçüstünde seyreden niteliklerdedir. Eliade ise
böyle bir katmanlı okumaya girişmediği gibi, bütün bir modern insan için
dinsel olanın bilinçaltı eşiklere gerilediğini savunmaktadır. Bu nedenle
çalışmanın farklılık arz eden odak noktası,'endüstriyalizme özgü profan
modern insanın' da en az 'homo religiosus' kadar simgesel bir insan olduğu
üzerine kurgulanmaktadır. Nitekim bütün bir çalışmada bunu açık etmenin
çabasındaki detaylarla sürdürülmüştür.
2. Mit ve Toplum
Mit kendisini, kendi varoluşuyla tanımlamaktadır. Ayrıca mit, büsbütün
açığa çıkmış bir şeyi, onun açığa vurması ölçüsünde, bir mit olarak
kavranabilmektedir. Bu açığa çıkma (tezahür etme) biçimi de hem yaratıcı
hem de örnekleyici olabilmektedir. Çünkü hem gerçekliğin yapısını hem
de insan davranışının temelini "mit" oluşturmaktadır. Bir "mit" her zaman
"gerçekten olmuş" bir şeyi -apaçık bir şekilde meydana gelmiş bir olayıanlatmaktadır. Bu şey; Dünya'nın yaratılmasıyla ilgili bir olay olabileceği
gibi, en önemsiz hayvanların ya da bitki türlerinin -ya da bir kurumun
(mesela devletin)- yaratılmasıyla ilgili de olabilir. "Evrendoğum" miti
bize, "dünyanın nasıl yaratıldığını" anlattığında; aynı zamanda Evren'in ve
onun ontolojik yasalarının -yani gerçeğin bütünselliğinin- doğumunu da
açıklamaktadır. Bu da bize 'Dünya'nın hangi anlamda var olduğunu
göstermektedir (Eliade, 2020a; 20-22).
Yeryüzünde ikamet edilmiş her yerde, bütün çağlarda ve her koşulda,
insana ait mitler türemiştir ve bu mitler insanın vücudunun ve aklının
eylemleriyle ortaya çıkan ne varsa hepsinin esin kaynağıdır. Mitin,
kozmosun sonu gelmez enerjilerini insanın kültürel yaratımına akıtan gizli
bir yarık olduğunu söylemek çok ileri gitmek olmayacaktır. Dinler,
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felsefeler, sanatlar, ilkel ve tarihsel insanın sosyal biçimleri, bilim ve
teknolojideki büyük buluşlar, uyku kaçıran düşler hep mitin o temel,
büyülü yüzüğünden fışkırır... Çünkü mitolojinin simgeleri üretilmez; talep
edilemez, uydurulamaz ya da kalıcı bir şekilde bastırılamazlar. Onlar ruhun
kendiliğinden oluşan ürünleridir ve her biri kaynağının tohumunu gücünü
bozulmamış olarak içinde barındırır (Campbell, 2010; 13).
"Evrendoğum" aynı zamanda bir "ontofani"dir (varlığın mutlak
anlamda ortaya çıkmasıdır). Bütün mitler, bir bakıma kozmolojik bir mitin
parçası olduğu için, mitolojinin kendisi de bir bütün olarak "ontofani"
olmaktadır. Bu haliyle de 'varlığın tezahürüne dair' olmaktadır. Çünkü
"başlangıcın" kutsal zamanında (in illo tempore'de) meydana gelen şeye
her türlü açıklama, "başlangıcın tarihinin" (yani ilk tarihin) -başka bir
deyişle de "dünyanın nasıl meydana geldiğinin"- bir çeşitlemesinden başka
bir şey değildir. "Mitler"; gerçekliğin yapısını ve dünyadaki farklı varoluş
tarzlarını açığa çıkarırlar. Onların, insan davranışı açısından örnek
alınması gereken modeller olmalarının nedeni de bu olmaktadır. Onlar,
gerçek hikayeleri anlatırlar ve gerçekliklerle ilgilidirler. Ancak "varlığın
tezahürü" (ontofani) her zaman bir "teofaniyi" (Tanrının tezahürünü) ya da
bir hiyerofani'yi (kutsalın tezahürünü) içermektedir. 'Dünyayı yaratan'
"tanrılar" ve "yarı tanrısal" varlıklardır. Bir bakıma da onlarla
özdeşleşmektedir. Bir "gizemi" açığa çıkartmayan ya da "kurucu nitelikte
olan bir gerçekliği" -ya da bir "insan davranışını başlatan 'başlangıçtaki' bir
olayı"- açıklamayan hiçbir mit yoktur. (Eliade, 2020b; 13-14).
"Mit de Tanrı'nın bir maskesidir -görünen dünyanın ötesinde olan şeyin
metaforudur. Ancak mistik gelenekler değişir... Ama bizi onu yaşama
eyleminin ta kendisi konusunda daha derin bir farkındalığa davet etme
konusunda uyum içindedirler... Mitler, zihninizin bu hayatta olma
deneyimi ile temas haline geçmenize yardımcı olur. Size deneyimin ne
olduğunu anlatır... Mit, dünyayı gizem boyutuna, tüm canlıların altında
yatan gizemin fark edilmesine açar... Eğer gizem her şeyde tecelli
ediyorsa evren kutsal bir resim haline gelir" (Campbell ve Moyers,
2013; 17-54).
Ancak "değerler" modern zamanlarda bütünüyle tersine çevrilmektedir.
"Bugün [modern] dünya mitolojiden arındırılmış haldedir" (Campbell ve
Moyers, 2013; 28). Daha açıktan bir tabirle demodern zamanlarda geçerli
olan söylem, "mit"i "masal" ile karıştırmaktadır. Fakat geleneksel
toplumların insanı için "mit", "gerçekliğin yegane geçerli açıklamasıdır".
Ancak "modern insan" mitin, 'imkansızı' ya da 'ihtimal dahilinde olmayanı'
anlattığı tezinden de yavaş yavaş vazgeçmektedir. Dahası "modern insan",
ileri giderek miti, "kolektif düşüncenin" (kolektif bilincin) en önemli
biçimi olarak kabul etmekte ve bu yolla da onu, genelleştirilebilir bir
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düşünce tarihiyle harmanlamaya çalışmaktadır. "Kolektif düşünce" -onun
evrim mertebesi ne olursa olsun- hiçbir toplumda asla tamamen
feshedilemediği içindir ki "modern dünyanın" hala belli ölçülerde mitsel
bir davranışı içinde barındırdığı artık açık edilmektedir. Örneğin;
bugünlerde tüm toplumun belli simgelerinin ortaklaşa şekillerde
paylaşılması, "kolektif düşüncenin" mevcudiyetini koruması olarak
yorumlanmaktadır. Buradan hareketle de bir 'ulusun bayrağının', arkaik
toplumların her türlü simgeyi "ortaklaşa kullanması"ndan kesinlikle farklı
bir işlev taşımadığı kolaylıkla kanıtlanabilir bir şeydir. O haliyle de
toplumsal hayat düzleminde, "arkaik dünya" ile "modern dünya" arasında
hiçbir kopukluk yoktur. Ancak tek büyük fark vardır. O da 'geleneksel
toplumların' bireylerinde olmayan -ya da neredeyse hiç rastlanmayan"kişisel (bireysel) düşünme"nin 'modern toplumları' oluşturan bireylerin
çoğunda karşımıza çıkmasıdır (Eliade, 2020b; 22-23).
Tam da bu gerekçelerle ki bu çalışmanın 'Cumhuriyet'in
endüstriyel eserlerinin izinde mitsel tezahürleri irdeleyebilmesinin
mümkün olduğu rahatlıkla söylenebilir.
3. Dinsel Deneyim ve Modern Dindışı İnsan
'Dinsel içerik insanlık tarihi için bir gelişme çizgisinin' anlatımıdır
(Bruhl, 2020; Frazer, 2004) şeklindeki vurguların dışına çıkıldığında, din
tamamıyla bir ontolojik mesele olarak görünürlük kazanmaktadır. Ayrıca
"din, insan aklının en eski ve yaygın uğraşlarından biridir" (Jung, 1998;
3).Bu nedenle ki 'dinsel deneyim', bir insanın bütününü ele geçirmekte ve
varlığının derinliklerini etkilemektedir. Ancak bu, 'dinin' rasyonel olmayan
bileşenlere indirgenebileceği anlamına gelmemektedir, sadece dinsel
deneyimin neden var olduğunun farkına varılabilmesi yönündeki bir
vurgudur. Çünkü din, bir insana, Dünya'daki varlık biçimini açıklayan
varoluşsal bir 'deneyim' sunmaktadır. Bununla birlikte dini, bilinçdışı
dünyanın içeriklerini ve yapılarını, önemli durumlara dair unutulmuş
deneyimlerin sonuçları olarak görme konusunda da bir uzlaşım vardır. Her
"varoluş krizi", "dünyanın gerçekliği" ve "insanın dünyadaki varoluş
(bulunuş)" meselesini bir kez daha tartışmaya açmaktadır. Aslında bu
durum temelde "dinsel" bir krizdir. Çünkü arkaik olan kültürel aşamada
"varlık", "kutsal olan" ile iç içe geçmiştir. Bütün 'ilkel insanlık' için
Dünya'nın temelini inşa eden şey, 'dinsel deneyim'dir. "Kaos"u "Kozmos"a
(Evren'e) dönüştüren ve dolayısıyla "insani varoluşu" mümkün kılan -yani
insanın hayvansal bir varoluş düzeyine gerilemesini önleyen- şey, açığa
çıkardığı kutsal mekan yapılarıyla, dinsel olan yönelimin kendisidir
(Eliade, 1991; 16-17). Nitekim Durkheim'ın insanlığı dinsel eşikle
başlatmasının nedeni buradan kaynaklanmaktadır (Durkheim, 2019).
Dahası Durheim, insanlık tarihini hayvandan farklı olarak insan olma
eşiğini de 'homo religiosus' ekseninde yorumsayarak, tarihselliğin
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merkezine bu yüzden 'ahlaki' (dinsel) olanı yerleştirmektedir (2017; 7882).
Her din -hatta en basit olanı bile- bir ontolojidir. Kutsal şeylerin ve
tanrısal "Kişilerin" varlığını açığa çıkarmaktadır. "Gerçekten olan şeyi"
açıklamaktadır ve bunu yaparken de unutulup yok olmayan ve dahası
anlaşılır ve kavranabilir bir Dünya inşa etmektedir. Bu "Dünya", varoluşun
göreliliğine dayalı "Kaos"ta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve
yön bulmayı mümkün kılacak bir "Merkez"in olmadığı bir dünya değildir.
Dinsel açıklama, bilinçdışının belirsizliğini yok etmektedir. Başka bir
yönüyle söylemek gerekirse; "bilinçdışı", sonsuz sayıdaki "sınır-durumun"
"çökeltisi" olduğu ölçüde, dinsel bir evrene benzeme ihtimali
olmamaktadır. Çünkü din, gerçekliğin topyekun bir açıklanışının vuku
bulduğu zaman ve yerde başlamaktadır. Bu aynı anda hem 'kutsal olanın' yani 'yüce olanın'; hayali olmayan, unutulup yok olmayan, seçici olmayan
şeyin- hem de "insanın kutsalla ilişkisinin" açıklanışıdır. Bu ilişkide hiç
değişmeyen şey ise insanı, her zaman gerçeğin tam merkezine
yerleştirmesidir. Bu türden ilişki, varoluşu insani kıldığı kadar, 'Tin'in
değerlerine de "açık" hale gelmektedir. 'Kutsal' olan, bir yönüyle "yüce"
olanı tarif ederek, insanî olmayanı da tarif etmektedir. Dolayısıyla da o,
insandan farklıdır; kişi ötesidir, kişiyi aşkındır. Bir yandan da örnek
alınması gereken modeller oluşturması bakımından da modelleyicidir.
Aşkın ve modelleyici olduğu için de "dindar insanı" (homo religiosus'u);
kişisel durumların dışına çıkarmaya, olasılık ve belirlenmiş olanın ötesine
geçmeye, genel değerlere ve evrensel olana uyumluluk göstermeye
zorlamaktadır. "Dinsel çözüm", "örnek alınması gereken davranışın"
temelini atmaktadır. Buna bağlı olarak da insanın kendisini hem "gerçek"
hem de "evrensel" olarak açıklanmaya zorlamaktadırlar (Eliade, 1991; 1618).
"Din terimiyle, bir itikadı, inancı kastetmediğimi açıkça belirtmek
isterim. Buna rağmen, şurası da doğrudur ki, her inanç, aslında bir
taraftan 'nominosum' [en bilinenin] deneyimlenmesine dayanmaktadır.
Diğer taraftan da kesinlikle yaşanmış bir 'nominosum'un etkisine ve
bunun sonucunda bilinçte meydana gelen özel bir değişime duyulan
güven ve bağlılığa dayanmaktadır... İtikadlar, inançlar, ilk deneyimlerin
belirli kalıplara sokularak kurallara bağlanmış ve dogma haline
getirilmiş biçimleridir. Deneyimin, yaşantının içeriği kutsanmıştır ve
genellikle artık değişmez ve çoğunlukla da süslü bir yapıda dondurulup
katılaştırılmıştır. İlk deneyim, bir ritüel ve değiştirilemez bir durum
halinde tekrarlanmakta ve yeniden yaşanmaktadır. Bu olay, zorunlu bir
taşlaştırma anlamına gelmeyebilir. Tersine, değiştirmek için hayati bir
neden bulunmayan ve milyonlarca insanın asırlarca uyguladığı
deneyim şekilleri halini alabilir" (Jung, 1998; 7-8).
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Dinsel deneyim, sıradan olanı alışkanlıklar mertebesine taşıyarak onları
bir 'ritüel deneyim' haline getirmektedir. Bir bakıma bugünlerde dindışı
insan için 'toplumsal düzen' şeklinde görünürlük kazanan şey, premodern
evrede dinsel deneyime özgü itikadlara ve ritüel davranışlara karşılık
gelmekteydi. Ancak modern insanın bugünkü deneyimlerinin kökeninde
bu tarihsel kesitin izini arayabilmek oldukça mümkün bir durumdur.
3.1. Dindışı İnsanın Geleneksizliği ve Simgesel Olanın Bilinçaltına
İnişi
İnsan kutsal tarihi yeniden güncellerken -tanrısal tavrı taklit ederkentanrıların -yani hakiki ve anlamlı olanın- içinde yerleşmekte ve burada
tutunmaktadır. Onun hayatındaki var olma tarzını, "dindışı (profan) bir
insanın" varoluşundan ayıran her şeyi büyük bir açıklıkla görebilmek
oldukça kolaydır. Her şeyden önce en göze çarpan şey; 'dindışı insanın'
aşkınlığı reddetmesidir. O, "hakikat"in göreliliğini kabul etmekte ve hatta
varoluşun anlamından şüphe bile duyabilmektedir. Geçmişin büyük
kültürleri de "dindışı insanları" tanımışlardır. Hatta belgelerin (yazılı
kaynakların) ortaya henüz bir şey koymamış olmasına rağmen, kültürün
daha geri aşamalarında da böylesi insanların var olmuş olmaları olasılık
dışı değildir. Ancak 'dindışı insan' sadece 'çağdaş Batılı toplumlarda' tam
anlamıyla açığa çıkmış durumdadır. Dolayısıyla "çağdaş dindışı insan"
yeni bir varoluşsal konumu üstlenmektedir. Kendisini Tarihin öznesi ve
ajanı olarak kabul etmektedir. Dahası aşkınlığa dair her türden başvuruyu
da reddetmektedir. Başka bir ifadeyle de; çeşitli tarihsel konumlar içinde
kendisini açığa çıkarttığı haliyle, "insanlık durumunun" dışında hiç bir
'insanlık modelini' kabul etmemektedir. Bu insan, kendisini 'kendisi inşa
etmektedir'. Ancak kendisini de, sadece dünyayı ve kendisini kutsallıktan
arındırdığı ölçüde inşa edebilmektedir. Dahası 'kutsal olan', 'modern
insanın' özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Ancak o, sıra dışı bir
şekilde -hatta tarihsel sürecin dışında bir örnek olarak- 'demistifie' (mistik
olmayan) hale geldiği zaman kendisi olabilecektir. Dahası modern profan
insan "sonuncu tanrıyı" öldürdüğü zaman gerçekten özgür olabilecek bir
türdür (Eliade, 1991; 179-180).
Ancak geçmiş ve gelecek bir sonsuz etkileyendir ve bu yüzden de bir
belirsizliktir. Ancak geçmiş ve geleceğin karşılaştığı nokta olan insan,
onlara dair belirsizliğin sona erdiği yerdir. Geçmiş ve gelecek bir savaş
alanındaki düşman gibi dursa da onların insandaki karşılaşma biçimi,
bireyin kendisini kendisi yapan noktayı da var eden savaş alanı
hükmündedir. Ancak modern zamanlar, bu diyagonal etkiyi yitiren insanı,
kendisi olmanın güçlüğünü yaşayan insan haline getirmiştir. Bu nedenle
modern insanın içinde yaşadığı alan, onun geçmiş ve geleceğin savaşı
karşısında zamanını kaybetmesine neden olmuştur. Bu nedenle de o,
zamana basma yeteneğinin yitiren bireylere dönüşmüş durumdadır. Dahası
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modern birey, içinde yaşadığı zamandaki bu yarığın ağırlığını taşımak
zorunda kalan bir özne haline dönüşmektedir (Arendt, 2012; 24-25).
Burada fark edilmesi gereken temel nokta; "çağdaş dindışı insanın" son
tahlilde trajik bir varoluşu üstleniyor olduğudur. Ancak onun varoluşsal
tercihi her ne olursa, onun için dünya yücelikten yoksun bir yer değildir.
Dahası bu "dindışı insan", "homo religiosus"un soyundan gelmektedir.
Dolayısıyla da bu adamın eseridir. Bu nedenle "çağdaş dindışı insan" da
ataları tarafından üstlenilen konumların bıraktığı çizgiden türemiş
durumdadır. Kozmos'un sekülerleşmesiyle birlikte, doğanın tanrının eseri
olmaktan çıkışı gibi, "dindışı insan" da insan varoluşunun kutsallıktan
arınması sürecinin sonucudur. Ancak bu durum "dindışı insanın" kendisini önceleyen koşulların aksine- tüm dindarlıklardan ve insanüstü
tüm anlamlardan boşalma yaşamasını gerektiren bir 'kendisini inşa'
sürecine ihtiyaç duymaktadır. O, kendisini, atalarının "batıl itikatlarından
kurtardığı" ve "arındırdığı" ölçüde tanıyabilmektedir. Ancak dindışı insan
bunu kabul etsin ya da etmesin, "dindar insanın" davranışından gelen izleri
hala muhafaza etmektedir. Ancak bu durumun ortaya serimlenen şekilleri
ise genelde dinsel anlamlarından arındırılarak görünürlük kazanmaktadır.
Fakat 'modern dindışı insan' ne yaparsa yapsın, onun geçmişini nihai olarak
hükümsüz ilan etmesi mümkün değildir. 'Modern insan' kendisini bir takım
olumsuzlama ve inkar ile üretmektedir. Fakat inkar gerekçelerinin
saldırısına uğramaya da devam etmektedir. 'Modern dindışı insan',
kendisine ait bir dünyanın sahibi olabilmek için, atalarının yaşadığı
dünyayı kutsallıktan arındırmıştır. Bu noktaya gelebilmek için, onu var
eden bu tavrın tersini konuşmak zorunda kalmıştır. Ancak geçmişe dair
ortaya koyduğu bu tavır, varlığın en derin yerinde bekleyen 'geçmişe dair
olanın' yeniden güncelleşmeye hazır bir şekilde durduğu da
hissedilmektedir (Eliade, 1991; 180-181).
"Saf haliyle" 'dindışı insan' -çağdaş toplumların kutsallıktan en fazla
arınmış olanında bile- oldukça nadir karşılaşılan niteliktedir. "Profan
insanların" çoğu, bu konuda hala 'dindar bir şekilde' davranmaktadır.
Burada söz konusu olan şey sadece "çağdaş insanın", koskoca bir yapıya
ve büyüsel-dinsel bir kökene sahip "batıl itikatlar"ı ya da "tabular"ı
değildir. Burada asıl önemli olan; kendisini 'dindışı' sayan ve böyle
olduğunu iddia eden "çağdaş insanın", hala koskoca bir mitolojiye ve çok
sayıda yozlaşmış ayinselliklere sahip olmasıdır. Yeni yıla girerken ortaya
çıkan coşkular -laikleşmiş bir şekilde- bir yenilenme ayininin yapısını
sunan türdendir. Aynı olgular bayramlar, evlilik, doğum, yeni bir işe girme,
toplumsal yükselme vb. nedenlerle ortaya çıkanlarda da fark edilmektedir.
Modern insanın sahip olduğu efsaneler, bayıldığı gösteriler ve okuduğu
kitaplarla gözlenen mitolojilerine dair koskoca bir kitap yazılabilir.
"Profan insanın" büyük çoğunluğu -asıl anlamıyla düşünüldüğünde- dinsel
tavırlardan, teolojilerden ve mitolojilerden kurtulabilmiş değildir. Dahası
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bunlar, bazen de koskoca bir büyüsel dinsel yığının içine boğazlarına kadar
da gömülmüşlerdir. Ancak bu durum bir yozlaşmanın ürünü olarak,
bugünlerde zorlukla teşhis edilebilmektedir (Eliade, 1991;181-182).
Çağdaş insanın -tıpkı derin endişeleri gibi- sahip olduğu düşsel ve
hayali deneyimleri, biçimsel yönüyle dinsel olmamalarına rağmen, 'homo
religiosus'ta olduğu gibi 'Weltanschauung'la (dünya görüşüyle)
bütünleşememekte ve bir dinsel davranış tipini ortaya çıkaramamaktadır.
'Çağdaş insanın' bilinçsiz faaliyeti, ona sayılamayacak kadar çok simge
sunmakla kalmamaktadır. Bunlardan her biri 'bilincin' (phsyche'nin)
dengesini sağlamak ya da bu dengeyi yeniden kurmak üzere aktarılacak
olan bir mesaja ya da yerine getirilecek bir göreve de sahip olmaktadır.
Nitekim simgeler bireysel deneyimi harekete geçirmekte ve onu, dünyanın
metafizik kavranışı halinde, bir manevi eylem haline dönüştürmektedirler.
Bütün bunlar çağdaş toplumların insanının hala hangi yönde, kendi
bilinçaltının faaliyetleri tarafından beslendiğini ve onun yardımını
gördüğünü göstermek için yeterlidir. Ancak bu durum onun, gerçek
anlamıyla dinsel bir dünya görüşü ve deneyimine ulaşmasına
yetmemektedir. Bilinçaltı, onun kendi varoluşuna dair sorunlar için
çözümler sunmaktadır ve bu yönüyle de din rolünü oynamaktadır. Çünkü
din, bir varoluşu değerin yaratıcısı haline getirmeden önce, bu varoluşun
bütünlüğünü sağlamaktadır. Bir bakıma şunu söyleyebilmek de uygun hale
gelmektedir: Kendilerini 'dindışı' ilan eden 'çağdaş insanlarda' din ve
mitoloji, bilinçaltının karanlıklarında 'gizil' (örtük) hale gelmişlerdir.
Bunun anlamıysa; bu türden varlıklarda, hayatın dinsel deneyimlenişinin
ürünü olan yeniden bütünleştirme olanağının çok derinlerde bir yerde
durduğu anlamına gelmektedir. İbrahimi bakış açısına göre
'profanlaşmanın', insanın yeni bir "düşüş"üne karşılık geldiği söylenebilir.
'Profan insan', dini bilinçli olarak yaşama yeteneğini -ve böylece onu
anlama ve üstlenme olanağını- kaybetmiştir. Ancak varlığının
derinliklerinde hala bunun anısını korumaktadır. Tıpkı ilk "düşüş"
sonrasında manevi olarak körleşmesi gibi bir körleşme yaşamaktadır. Bu
da tıpkı ilk atası Adem'in, dünyada görülebilir nitelikte olan tanrının
izlerini yeniden bulabilecek zekayı muhafaza etmiş olması gibi. İlk
"düşüş"ten sonra dinsellik, yırtılmış bilinç düzeyine inmiştir. İkinci
"düşüş"ten sonra daha da aşağılara, bilinçaltının derinliklerine inmiştir ve
"unutulmuştur" (Eliade, 1991; 188-190).
Bu nedenle ki çağdaş insanın hayatının dünyevi bir kurguyla akıyor
olması, onun tamamen profan olduğu anlamını ortaya koymamaktadır. Bu
durumun başka bir anlamı da onun hayatının da 'en az' 'homo religiosus'un
hayatı kadar mitsel ve simgesel derinliği olduğudur. Bu çalışmanın
temelde 'açığa çıkarma' hedefinde olduğu şey ise modern dönemin erken
evresi ve geç evresi arasındaki simgeselliğe ilişkin farkların kavranabilir
hale getirilmesidir. Nitekim bu çalışma, mitsel ve simgesel deneyimin
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erken modern evrede her ne kadar bir profanlaşmaya maruz kalsa da Eliade'nin aksine- henüz bilinçaltı eşiklere inmediğini ortaya koymaktadır.
Bu evrede mitsel ve simgesel deneyim profanlaşsa da modern
endüstriyalizme özgü dünyevileşmeler ekseninde hala bilinçüstü şekillerde
sürdürülmekteydi. Hatta erken modern insan premodern 'homo
relegesus'tan mitler ve simgesellikler açısından çok daha radikal ve dahası
saplantılı eşiklerde dolanan bir insandır. Onun farkı bütün mitlerini,
imgelerini ve simgelerini profanlaşan bağlamlarda kurguluyor olmasıdır.
Eliade'nin 'mitsel ve simgesel olanınbilinçaltına inmesi olarak ortaya
koyduğu durum, burada ortaya konulan şekliyle daha çok geç modern
evreye özgü bir gerçeklik niteliğindedir. Nitekim bu çalışma da mitsel ve
simgesel koşullara dair bir erken modern evre sorgulamasına girişerek,
'endüstriyalizmin mabetlerinde' (fabrikalarda) bu gerçekliğin geçmişte
nasıl vücut bulabiliyor olduğunu ortaya koymanın çabasındadır. Bu sayede
de modern hayatın başındaki simgesel derinliği mahiyeti ve kendine özgü
içerimleriyle nasıl bilinçüstü kertede konuşlandığını açık etmenin
çabasındadır.
4. Modern Endüstriyalizmin Çalışma Toplumunda Mitler ve
Simgesel Kökenler Üzerine
Tanrıların ve Kahramanların, "başlangıcın zamanında" (in illo
tempore'de) yaşamış olduğu şeyi yeniden yaşamak, insanın varoluşuna
kutsal bir boyut kazandırmaktadır. Hayata ve Evren'e atfedilen 'kutsal
doğa' da bunu tamamlamaktadır. Dolayısıyla da "Büyük Zaman"a bir
açılım sağlayan bu 'kutsal varoluş' -çoğunlukla eksikler içerse de- anlam
bakımından oldukça zengindir ve ne olursa olsun "Zaman'ın tahakkümü"
altında değildir. Ancak "çalışmanın dünyevileşmesiyle" (modern
endüstriyalizmle) birlikte, gerçek "Zaman'a düşüş" başlamaktadır. İnsan
kendisini, sadece modern toplumlarda, 'Zaman'dan kaçamadığı günlük işin
tutsağı hissetmektedir. İş saatlerinde -yani gerçek 'toplumsal kimliğini'
(statüsünü) dışa vururken- artık vakit öldüremediği için, boş vakitlerinde
Zaman'dan kaçmaya çalışmaktadır. Bu nedenle ki 'modern uygarlık',
inanılmayacak kadar çok "oyalanma" ve "vakit öldürme" biçimi icat
etmektedir. Başka bir ifadeyle de sanki her şeyin düzeni büsbütün
tepetaklak olmuş, geleneksel toplumlardaki halinden eser kalmamıştır.
Çünkü "geleneksel toplumlarda"; "oyalanma", "vakit öldürme" diye bir şey
neredeyse hiç yoktur. Ayrıca sorumluluk gerektiren bütün işler, zaten
"Zaman'dan kaçıştır". Bu nedenle ki gerçekçi dinsel deneyime katılmayan
bireylerin büyük bir çoğunluğunun "vakit geçirmesinde" ve bilinçdışındaki
bilinçli faaliyetlerinde -rüyalar, hayaller, özlemler vb.- mitsel bir tutum
saptanabilmektedir. Öyleyse bu, şu anlama gelmektedir: "Zamana
hapsolma", 'çalışmanın dünyevileşmesiyle' ve dolayısıyla da varoluşun
mekanikleşmesiyle birlikte, karmakarışık bir hale gelmektedir. Örtbas
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edilmesinin çok zor olduğu bir özgürlük kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle de 'kolektif düzlemde' geriye kalan olası tek kaçış yolu 'oyalanma'
ya da 'vakit öldürmek' olmaktadır. Tüm bunlardan hareketle de 'modern
dünyanın' mitsel davranışı yok ettiğini söyleyebilmek mümkün
olmamaktadır. Ancak eylem alanının değiştiğini söyleyebiliriz. Dahası
'mit', artık hayatın temel alanlarında baskın değildir. O daha çok bilincin
daha karanlık alanlarına, kısmen de toplumun ikincil ya da ilgisiz
faaliyetlerine itilmiştir (Eliade, 2020b; 38-40).
Ancak Eliade'nin söylediklerini, modernitenin 'dünyevi/profan
projeleri' bağlamında yeniden düşünmek yerinde olacaktır. Burada
vurgusu yapılması gereken şey, modern evrenin en temelde anlama içkin
olanın tükendiği bir zaman dilimi olmadığıdır. Nitekim 'erken modern
insanın' da tıpkı premodern insan gibi 'anlam vaadinde bulunan' kendine
özgü projeleri söz konusu olmuştur. Nitekim modern insanın bu noktadaki
anlama içkin krizleri aşma çabasının vücut bulduğu en temeldeki yer,
dünyevi kıstaslara uygun 'gelecek projeleriyle' "toplumu" kurgulaması
olmaktaydı. Bu nedenle modern çağ, 'dünyaya dair' inşa ettiği 'anlamlı
gelecek projeleriyle' öne çıkan bir dönemdir. Bauman bu yöndeki üst
anlatılara "ucunda gelecek ibresi bulunan projelerdir" vurgusunu
yapmaktadır. Modern zamanlarda "hem tarih hem de bireysel yaşam
önlerindeki bir hedefe (geleceğe) doğru koşuyordu... Projeler yalnızca o
âna değil, aynı zamanda geçmişe de yön (anlam) veriyorlardı" (Bauman,
2012a; 202).3 Bu türden her proje, dünyadaki gelecekte bir yerle ve bir
zamanla ilgili vaatlerde bulunuyordu. Bu nedenle 'modern evrenin' bu
dünyaya özgü (profan) hedefleri ya da devrimci anlatıları ortaya çıkmıştı.
Bunlar geleneksel mitlerden (ve de destanlardan) farklı anlatılardır. Çünkü
dünyanın, ülkenin, kabilenin başlangıcına dair 'sıfır noktasını' -bir bakıma
da 'ab initio'yu- neden-bilimsel mitlerden farklı şekillerde anlatmanın
çabasındaydılar. 'Bu üst anlatılar' daha çok geleneksel anlatı biçimlerinin
ve de araçlarının 'yasallığını' iptal etmek ya da "saçma" olduklarını ilan
etmek için ortaya çıkmaktaydı. Projenin adı da zaten bu yüzden 'modern'
olmaktaydı. Böyle anlatılar başlangıçta 'yasal' projeler değillerdi. Ama her
birinin gelecekle ilgili bir vaatleri vardı ve gelecekte bir yerde ya da bir
günde vaat ettiği ideanın gerçekleşeceğini garanti etmenin çabasındaydı.
Bu nedenle her biri bir gün yasal hale geleceklerini ifade etmekteydi. Bu
tarz projelerin modern bireyden beklentileri de sadece bu dünyaya dair
performansları olmaktaydı. Burada asıl olan şey, ölüme içkin bir tema
Sennett bugünlerdeki gerçekliği açıklarken, "zamanın oku kırıldı" (2012)
saptamasını yapmaktadır. Ancak onun vurguları özelinde düşünüldüğünde,
'zamanın oku' modernitenin başında kırılmamıştı. Çünkü modern projelerin henüz
belirgin bir gelecek ibresi vardı. Bu durum daha çok modernitenin sonraki
dönemine içkin bir gerçekliktir.
3
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değil, vaatleriyle öne çıkan projeye katkı sağlayan dünyevi performanslar
[yani çalışma] olmaktadır (Bauman, 2021a; 199-201).
Ancak Eliade'nin burada gözden kaçırdığı önemli bir nokta daha vardır.
Modern zamanlarda -özellikle de erken modernitede- çalışma, hala 'Büyük
Zaman'a açılma niteliğinde bir etkinlikti. Hatta 'yüce' (yarı-tanrısal)
karakterlerin de telkini şeklinde ortaya çıkmaktaydı. Çünkü modern
toplumlar "çalışma/emek toplumlarıdır" (Arendt, 2012). Onların
kozmos'un dışında olanlarla -kozmos'u bozma ihtimali olan kötü ruhların
temsilcisi yabancılarla- "rekabeti" de bunun sonucunda açığa çıkan
"kapitalin/ekonominin rekabeti" şeklinde olmaktaydı. Bu nedenle de
modern öznenin, model olarak aldığı "yüce şahsiyetler" de ona sıklıkla
"daha çok çalışılmalı" yönünde telkinlerde bulunurken (Bauman, 1999;1921) bu telkinin ucuna dünyevi de olsa -"devrim" ya da "tam bağımsızlık"
gibi- "ulvi (kutsal) amaçlar" yüklemekteydiler. Dahası onlar, bu yolla
özneyi zamanın içine çekmiş oluyorlardı. Çünkü vaat edilenler dünyevi
olan çizgisel zamanın içinde bir yerlerde bulunuyorlardı. Dolayısıyla
dünyadaki zamanın gelecekteki bir yerinde -orası Hegel'in söylediği gibi
'tarihin sonu'- olsa bile onlar yine de "zamanın içindeydi". Hegel'in
söylediği 'tarihin sonu', bu yönüyle ki 'zamanın sonu' asla değildir. Modern
anlatıda "tarihin sonu" da her haliyle dünyadaki zamanın içinde olmak
şeklindeydi. Nitekim "tarihin sonu" da diğer bütün zamanlar gibi dünyanın
içinde (dünyevi) ve dünyadan çıkmayı gerektirmeyen bir şekildeydi. Tam
da bu nedenle ki modernite her haliyle 'dünyevi' bir projedir. Ancak
söylemler profan olsa da gerçekte olan şey, "tanrıyı öldüren" bir
simgeciliğin "dünyevileşen" tezahürlerle hayatın her yerini ele
geçirmesinin sürecidir. Ancak bu profanlaşma mitsel ve simgesel olanın
sonu değildir. Eskinin yerine yenilerinin, eski formlarına çok sadık
kalınarak yenilenmesinin sürecidir. Bu çalışmanın bundan sonraki kısmı
da bu yönde açığa çıkanların detaylandırılması şeklinde ilerleyecektir.
5. Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği
Çalışma bir nitel araştırma olarak kurgulanmış ve 'vaka/durum analizi'
yöntemiyle sürdürülmüştür. Araştırma süreci ise öncelikle doküman
analizi tekniğiyle sürdürülmüştür. Nitekim çalışma bir geçmiş zaman
kesitini -Cumhuriyet'in kuruluş evresi endüstriyel kurumsallaşmasınımerkeze koyan bağlamsallıklarla ilerlediği için, olması gereken en nitelikli
koşul, çalışmanın kendi iç tutarlılığına katkı sağlayacak dokümanlarla
ilerletilebilmesiydi (Yin, 2017). Çünkü çalışmanın merkeze koyduğu
fabrikanın açılış evresi, tanıklığı olan kişilerle şu anda sağlıklı bir görüşme
ortamı üretemeyecek kadar geride kalmış bir zaman dilimidir. Bu nedenle
ki çalışmanın, ilgili zaman dilimini yansıtabilen dokümanlar üzerinden
sürdürülmesinin yerinde bir tavır olduğuna karar verilmiştir. Çalışmanın
bağlama gönderimsel olabilmesi de ancak bu yolla mümkün
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olabilmekteydi (Merriam, 2013). Ayrıca çalışmanın hedefi Cumhuriyet'in
kuruluş evresindeki endüstriyel kurumsallaşmayı merkeze koyarak
ilerleyebilmekti. Böylesi bir çaba da bu yöndeki en nitelikli örneklerden
birisi olarak, Türkiye'nin ilk ağır sanayi merkezi olan Karabük Demir ve
Çelik Fabrikalarını en nitelikli örneklerden biri haline getirmekteydi. Bu
nedenle de ilgili fabrika Türkiye'nin Cumhuriyet endüstriyalizmi için
simgesel önemi oldukça büyük bir kuruluştur. Fabrikanın tam da bu
simgesel önemi nedeniyle ki araştırma sürecinin önemli bir kısmı, bağlama
gönderimsel tutarlılığı sağlayacak olan materyallerin/dokümanların
derlenmesiyle geçmiştir. Çünkü fabrikaya dair doküman zenginliği
beklenenin çok ötesinde bir seviyede olmuştur.
Araştırmaya konu olan dokümanlar; Karabük Demir ve Çelik
fabrikalarının kuruluşu evresindeki olay kurgusunu yansıtan basın-yayın
dokümanları ve görsel yöndeki diğer materyallerden (fotoğraf ve
fabrikanın ilk çalışanlarıyla geçmişte yapılan mülakatlar gibi) derlenmiştir.
Ancak ilgili döneme dair gerek basın-yayın gerekse materyalleşebilecek
dokümanların sayısının oldukça fazla olması -beklenmeyen bir durum
olarak- çalışmanın en temel güçlükleri arasında yer almıştır. Çünkü
anlamlılık düzeyleri oldukça yüksek olan çok sayıdaki materyali, uygun
kriterlerde elemek oldukça güç bir duruma dönüşmüştür. Ancak her şeye
rağmen çalışma boyunca, araştırmanın kendi kurgusuna özgü çabaya sadık
kalabilmek adına, elde edilen dokümanlar 'özel örneklemeye' tabi tutularak
"en uygun olabileceği düşünülenler üzerinden" sürdürülmeye çalışılmıştır
(Merriam, 2013). Çünkü araştırmanın merkeze koyduğu 'simgesel
derinliğin' analiz edilebilir boyutlara taşınması, onun sınırlandırılmasını da
bir zorunluluk haline getirmekteydi. Bu nedenle de okuyucunun yazı
boyunca karşılaşacağı dokümanların, yazarın kendi kurgusuna özgü bir
elemenin sonucundaki materyaller oldukları dikkatlerden kaçırılmaması
gereken bir konudur. Bu yöndeki tutarlılığın yazı boyunca
sürdürülebilmesi adına da böylesi bir müdahalede herhangi bir sakınca
görülmemiş, aksine çalışmanın çıktılarına bakıldığında oldukça iyi
sonuçlar alındığı da rahatlık söylenebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken
önemli bir nokta da çalışma boyunca analize tabi tutulan dokümanlar
irdelenirken karşılaşılan materyaller söylem analizi ve göstergebilimsel
analize tabi tutulmuş ve çalışma adına bağlama gönderimsel olacak
şekillerde yorumlanmaya çalışılmıştır.
6. Araştırmanın Bulguları ve Yorumlanması
6.1. Bir 'Homo Religiosus'un İzinde ModernProfan Hayatın
Simgesel Kökeni
Bu çalışmanın içinde barındırdığı temel köken, endüstriyel bir modern
kentin inşası ortaya çıkarken hayatın simgesel kökenleri de dahil olmak
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üzere nasıl sil baştan şekilde değişime uğradığı üzerinedir. Ancak
modernitenin şimdiki aşamasında -geç evrede- yaşanılan hayatlara dair
deneyimler, modernitenin "erken evresindeki" bazı deneyimlerin
görünürlüğünün yitirilmesine ya da sahip olduğu anlamının
kavranılmasına engel olmaktadır (Giddens, 2004; 2010). Örneğin
bugünlerde modernitenin erken evresinden uzaklaşmış 'geç modern
insanın' 'modern insan algısı'; neredeyse 'pür rasyonel', 'mitsel deneyimleri
olmayan', 'simgesel unsurlara itibar etmeyen' niteliklerdedir. Dahası bu
türden vurguları bir liste şeklinde uzatabilmek de oldukça mümkündür.
Ancak bu yönde yapıla gelen 'modern insan' vurguları görünürde doğru
olsa da, pratikte indirgemeci niteliklerde olan ve bu nedenle de doğruluğu
tartışmalı olan saptamalardır. Gündelik hayatlarda radikal düzeylerde
yaşanan her değişim neredeyse "din değiştirecek" kadar büyük bir
ontolojik dönüşümü de beraberinde getirmektedir.4 Dolayısıyla 'geleneksel
(premodern) hayatın' 'modern endüstriyalizme' özgü dönüşümünün de
içerisinde büyük bir ontolojik dönüşümü barındırdığı rahatlıkla
söylenebilmektedir. Bu nedenle ki böylesi büyük bir dönüşüm, ilk bakışta
geçmişten bir "kopuşun" yaşanmakta olduğuna dair görünürlükler arz eden
türdendir. Ancak böylesi bir 'radikal dönüşüm', en temelde radikal düzeyde
bir farklılaşmaya tekabül etse bile, bu yönde yapılan her saptama aslında
sadece bir 'görünürlüğün' izindeki saptamadır. Dahası 'dikatomiler'
şeklindeki görünürlük sunan her kendinden emin böylesi saptama biçimi,
büyük oranda paradoksların izindeki analizler niteliğindedir. Ayrıca
'büyük kopuşun' sunduğu büyük farklılaşma analizleri bu türden
dikatomileşmeyen sorgulamaların da önüne geçebilecek türden
dominantlıklar inşa etmektedir.
Ancak bu çalışma en temelde, bu yöndeki bakış açılarının bir
yanılsama olduğunu merkeze koyarak, gerçekliğin tasvirini sunan türde
analizler olmadığını ortaya koymanın çabasındadır. Örneğin modernitenin
de -ve doğal olarak modern insanın da- en az premodern insan kadar
kendine özgü mitleri ve simgesellikleri bulunmaktadır. Dahası modern
insanın, 'homo religiosus'un mitleri ve simgeselliklerinden daha radikal
düzeyde işleyen türde mitleri ve simgesellikleri bulunmaktadır. Ancak
unutulmaması gereken nokta, her insanın hayatının bir ontolojik kurguya
karşılık gelmesi zorunluluğudur. Ontolojik bunalım, bir hayatın
yaşanabilir bütün içeriklerini bir bir iptal edebilecek türdendir. Dolayısıyla
'homo religiosus'un soyundan gelen 'modern insan' da insanlık tarihinin
Burada "din değiştirmekten" kasıt olarak ortaya konulmak istenen şey, gündelik
hayatların yaşamakta olduğu simgesel ve mitsel kökene dair yaşadığı değişimler
olmaktadır. Kastedilen şey ise önceki hayatların içerisinde olmasına rağmen yeni
koşullarda terk edilen mitlerin, imgelerin ve simgelerin yerine artık yenilerin -daha
doğru bir tabirle de eskilerin yenilenen formlarının- geçiyor olmasıdır.
4
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içine düştüğü ontolojik çerçevenin dışına çıkabilen türde bir insan değildir.
Sonuçta 'din değiştirmek' türünden radikal bir dönüşüm söz konusu olsa
bile -ya da Eliade'nin dediği gibi modern insanın "profanlaşması" dahi'yeni bir dinsel varoluşla' birlikte yeni bir ontolojik kurma biçimine
dönüşmek zorundadır. Çünkü ontolojik krizler, 'anlam derinliğine' dair
krizin uzamasına neden oldukça, öznelerin hayatını da yaşanabilir
olmaktan çıkarmaktadır. Bu nedenle ki seküler tüm Cumhuriyetler -ve de
anlatılar- 'premodern hayatın' geleneksel formlarıyla (ve de dinsel olanla)
arasına mesafe koyarken, anlam yoksunu bir hayatın ortaya çıkmaması için
yeni anlamlılık kategorilerinin de vaadinde bulunmaktadır. Bu da olgusal
olarak bir kere daha yönünü mitlere, simgelere, imgelere ve de gizemlere
yönlendirme nedeni olmaktadır. Dolayısıyla da modern Cumhuriyete dair
kimi zaman öne çıkan 'profanlaşma' yönündeki analizler, bir anlam
yoksunlaşması temelinde saptamalarla yoğunlaşabilmektedir. Ancak bu
çalışma ise kendisini bunun tam tersi bir kutba yerleştirmektedir. Dahası
ileri de giderek, modern Cumhuriyet insanının, premodern 'homo
religiosus'un soyundan geldiğini ve gündelik hayatını da tıpkı onun gibi,
mitler ve simgesellikler etrafında yakinen kurguladığını savunmaktadır.
Hatta bu konuda 'homo religiosus'tan daha da radikal eşiklere doğru
ilerlediğinin de anlatımına girişmektedir. Tartışmanın ilerleyen boyutları
da bunu detaylandıran türde ilerleyecektir.
6.1.1. Bir 'Homo Religiosus'un İzinde Modern 'Profan' Hayata Geçiş
Yukarıda öne çıkan saptamaların niteliğini ortaya koyabilmek için, ilk
olarak Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda 'Kuvvet Santrali
Ustabaşılığından" emekli olan Hakkı Yardibi'nin söylemlerini analize tabi
tutarak ilerlemek yerinde bir tavır olacaktır.5 Hakkı Yardibi'nin önemi, bir
'homo religiosus' olarak hayatına devam ederken, fabrikanın kuruluşu
sonrasında hayatında derin bir modern profanlaşma deneyimi yaşamış
olmasıdır. Onun dönüşümünü analize tabi tutmak, yaşanan farklılaşmanın
boyutunu 'özneler' ekseninde kavrayabilmek açısından oldukça anlamlı
olacaktır.
Yardibi Demir Çelik Fabrikası'nın kuruluşundan itibaren 45 yıl
aralıksızca çalışarak emekli olmuş bir işçidir. Onun hikayesi içerisinde,
yaşanmakta olan modern endüstriyalizme özgü toplumsal dönüşümün
derinliğini barındıran türdendir. Yazının hemen başındaki şu vurgular,
'homo religiosus'un klasik bir temsilcisi olan Yardibi'nin, geleneksel
izleklerde akan hayatını bozan 'işçileşme' sürecinin anlatıcısıdır.
Hakkı Yardibi'nin söylem analizine tabi tutulacak vurguları, Aydın Engin'in
kendisiyle yaptığı bir mülakattır ve "Erimiş Cevhere Bakmayı Bileceksin Efendi"
başlığıyla 75 Yılda Çarklardan Chiplere adlı kitapta tam sayfa şekilde
yayınlanmıştır (Engin, 1999; 122). Bizler ise bu metni ortaya çıkan dönüşümün
derinliğini tarif edebilmek için analize tabi tutmanın çabasında olacağız.
5
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"...Şu Keltepe'den aşağıya, buraya doğru yürüyerek geldim. Baktım bu
civarın köylüleri toplanmış bir yere doğru gidiyorlar. Biz de fabrika
kurulacak diye duymuşuz ya, onların ardına takıldım. Soğanlı Suyu'nun
oraya vardık, Uşaklı Eyüp Bey diye bir adam kırın ortasına bir masa,
bir iskemle kondurmuş, oturuyor. 'Çocuk gel buraya!' diye çağırdı.
Sordu, 'Çalışır mısın?" Dedim, 'Çalışırım efendim.' Başladık işe."
Yardibi'nin bu vurguları görünürde basit bir işçileşme sürecinin
vurgulardır. Ancak bu vurgular daha da ötede, premodern bir insanın
modern endüstriyalizme özgü hale gelecek olan hayatının başlangıç eşiği
olan vurgular niteliğindedir. Başka bir ifadeyle de hayatın bütün simgesel
ve mitsel kökenlerini yerinden oynatan eşiğin başlangıcını anlatan türden
vurgulardır. Onun söylemlerindeki "fabrika kurulacak diye duymuşuz ya"
vurgusu, civardaki bütün 'homo religisus'un (köylülerin), kurulacak olan
fabrikaya doğru akışının başlangıç günüdür. Doğal olarak Karabük'teki
premodern hayatın endüstriyalizme özgü bir şekilde evrilmesinin de
başlangıç günüdür. O halde "bugün"nün (yani "o gün"ün) bir 'homo
religiosus'un hayatının mitsel, simgesel ve dahası ontolojik kökenlerinin
tamamının değişime uğrayacağı 'bir gün' olma ihtimali çok yüksektir. Bu
yönüyle 'yeni Cumhuriyet insanının' sahip olduğu ontolojik arka planı, 'o
gün'ün izinde sorgulayabilmek de olası bir hale gelebilmektedir. Çünkü
'köylü/geleneksel insan' (homo religiosus), 'o gün' 'endüstriyel emekçiye'
ve profan bir yurttaşa dönüşmekteydi. Ancak bu dönüşüm büyük bir
dönüşümdür ve her öznenin adapte olabileceği türden bir dönüşüm de
değildir. Nitekim onun ilerideki vurgularında "gelen bir bakıyor... on on
beş gün çalışıyor. Bırakıyor gidiyor... Ben dayandım" yönündeki vurguları
da bu gerçekliği açık eden türdendir. Farklı olarak 'dayanan Yardibi" ise
bu eşikte yaşanan tarihsel kırılmanın prizması olan ve 'işçiye dönüşen' bir
özneye tekabül etmektedir. Onun 'dayanması', büyük bir insanlık geçmişi
olan 'homo religiosus'un, işçileşirken yaşadığı dönüşümün detaylandırıcısı
olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla yaşanan modern ve porfan 'kod
dönüşümünü' ve onun ontolojik arka planını, Yardibi'nin izinde
düşünebilmek tam da bu nedenle mümkün hale gelmektedir. Bu arada onun
ilk işe girişinin fabrikanın inşaat evresinde olması, onun bu yöndeki
hikayesini daha da anlamlı hale getirmektedir. Çünkü o dönüşürken
Cumhuriyet de kendisini henüz çok yeni bir şekilde açığa çıkarmaktaydı.
Güçlüklere 'dayanan ve pes etmeyen Yardibi'nin, daha sonrasındaki
vurguları bu sürecin 'kişisel hikaye' boyutunu daha da detaylandıran
türdendir. Yardibi vurgularının devamında, fabrika inşaatında nasıl
çalıştığının anlatımını yapmaktadır; "ayaklarım yalınayak harç
döküyorum... Ne vinci arkadaş! Beton harç karma makinesi bile yok".
Ancak bu vurguları yapan Yardibi, çalışmasının ilerleyen zamanlarında bir
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farkındalık kazanarak, kendi sahip olduğu premodern kodların da farkına
vardığının vurgusunu yapmaktadır. Bu nedenle de modern kod koşullarına
erişimin, endüstriyalizme özgü bir 'nitelik' olduğunun farkına varınca,
büyük bir modernleşme hamlesine kendi hayatında da başlamaktadır.
Köylü ve yalınayak şekilde çalışan "amale Yardibi", konuşmasının
devamında aşağıdaki şu vurguları yapmaktadır:
"...Baktım düz amale yevmiyesi düşük. 'Haa, bu iş cahillikten böyle
oldu' dedim. Ona sora, buna sora yazmayı öğrenmeye çabalıyorum
biliyor musun? Daha fabrika filan kurulmadan, şimdi bu Yenişehir
dediğimiz yere bir ilk mektep açıldı. Duttum kaydoldum. Şimdi bak sekiz
saat çalışmak, inşaatta mesai senin anlayacağın; sekiz saat uykuydu,
yemekti, ıvır zıvırdı; sekiz saat mektepti, ders çalışmaktı filan oluyor.
Akşamdan yarı geceye kadar. Biz 17 işçiyiz, köylülerin ufak mektep
çucuklarınlan beraber okuyoruz. Şimdi ben ordan, hem de üstün
başarıyla bir diploma aldım mı arkadaş!"
Bu vurgular çok net olarak modern endsüstriyalizme özgü insanın,
merkezi eğitim sistemiyle ilişkisini ortaya koymaktadır. Foucault'nun da
ortaya koyduğu gibi nitelikli "işçi", merkezi müfredatın ürünü insandır
(1992; 2001). Yardibi'nin kendisine dair teşhisi olan; "Haa, bu iş
cahillikten böyle oldu" saptaması, aslında premodern insanın
endüstriyalizm karşısındaki durumunu açık eden türdendir. Çünkü Yardibi
geleneksel bir insandır -yani homo religiosus'tur- ve onun "çalışırım
efendim" cevabı sonrasında entegre olması gereken koca bir modern hayat
açığa çıkmıştır. Onun kendisine dair farkındalığı -cahillik teşhisi- ileri yaş
kategorisinde de olsa edinmesi gereken yeni kod düzeninin ('modern
insanın' olduğunun) ispatını gerektiren türdendi. Bu nedenle ki o da "ufak
mektep çocuklarıyla okuyarak""üstün başarılı" bir işçi olabilecek hale
gelmenin çabasına girişmişti. Onun konuşmalarının devamında,
'cahillikten kurtulmak' olarak anlattığı 'Aydınlanma' örneği olan vurgular,
onun yaşadığı 'rasyonel bilgi' dönüşümünün detaylandırıcısı olan şeylerdir.
Çünkü rasyonel bilgi, geleneksel bilgi ve onun ürünü olan geleneksel
hayatı baskılayan türden çıktılar ortaya koymaktaydı. 'Eğitim' vasıtasıyla
'Aydınlanarak' rasyonelleşen Yardibi, rasyonel bilgiye entegre oluşuna dair
okuldaki bir anısını anlatırken bu dönüşümü de açık etmektedir.
"O zaman anladım ki dünyanın ekseni nedir? Ne kadar eğiktir? 23
derece eğiktir biliyon mu? İngiliz gavurunun tercümanı da hoca okulda.
Adam diyor ki 'Karadeniz'in ortasına iğne düştü, bunu bul.' Sen şimdi
'Buna imkan yoktur efendim,' dersin. Paraleller, meridyenler filan bir
araya getirip karşılatırdın mı 'gemi aha burda batmış, iğne de aha

308

şurda' diyeceksin, elinle koymuş gibi bulacaksın. Ben burada, bu
fabrikada yani, öğrendim dünyanın ne olduğunu..."
Burada öne çıkan bazı vurgular 'tarihsel kırılmanın' ne kadar büyük
olduğunu anlatan türdendir. Yardibi konuşmasında "o zaman anladım ki
dünyanın ekseni nedir?" vurgusunu yapmaktadır. 'Dünyanın ekseni'ni (axis
mundi'yi) Yardibi okulda "anlıyor" ve "öğreniyor". Ancak burada şunu
belirtmekte fayda var; onun yaşadığı 'anlamak' aslında 'öğrenmektir'.
Dahası onun öğrendiği 'dünyanın ekseni' (axis mundi) aslında 'modern
dünyanın ekseniydi'. Bu da modern hayata dair çok büyük bir ontolojik
dönüşümün daha o eşikte başladığının anlatıcısıdır. Çünkü 'axis mundi'
Yardibi'nin 'Keltepe'de bir köyde' geçen hayatında da vardı. Ancak onun
'axis mundi'si simgesel niteliklerdeydi ve onun kendi geleneksel
(premodern) hayatına özgüydü. Ancak onun dünyası diğer bütün homo
religiosus'lar gibi türdeş olmayan bir dünyaydı ve onun sahip olduğu 'axis
mundi' de köyünün içinde ve onun köyünü 'dünyanın merkezi' ilan eden
türdendi. Eliade'nin de dediği gibi 'homo religiosus' için 'din' bir ontolojik
varoluş (ontobilim) meselesidir. Kişinin kendisini anlatabilmesi ve daha da
ötesinde 'var edebilmesinin' yolu da buradan geçmektedir. Çünkü 'homo
religiosus' kendisi için bizatihi 'gerçek olan dünyayı' bu şekilde var
edebilmekteydi. Yardibi'nin köyü de bu sayede onun için dışarıdaki
belirsizliğin dahil olamadığı bir Kozmos'a dönüşebilen bir yer
olabiliyordu. Buradan hareketle de 'dünyanın merkezi' haline gelebilen
kendi köyü bir 'axis mundi'ye (dünyanın ekseni'ne) zaten sahip olan bir
köydü. Bu simgesel eksen onun köyünü kozmogonik bir varoluşa açık hale
getirirken, dışarıdaki dünya da 'onun kutsalının dışında' kalan 'profan' ve
'belirsiz bir dünya' olmaktaydı.
Yardibi, 1937 yılının Nisan ayının başında duyduğu "fabrika açılacak"
haberinin cazibesine kapılarak ve yürüyerek köyünün sınırlarının dışına
çıktığında, Kozmos'unun da dışına çıkan çok radikal bir insana
dönüşmüştü. Bu sebeple ki Yardibi, arkasında köyünü bırakırken karşısına
çıkan 'Eyüp Bey', "çocuk gel buraya!... Çalışır mısın?" dediğinde aslında
ona onun dünyasına dair çok büyük bir soru sormuş oluyordu. Modern
endüstriyalizmin o tarihi zaman dilimindeki temsilcisi olan 'Eyüp Bey'
Yardibi'ne bu soruyu sorduğunda, aslında bir 'homo religiosus' olarak
'dünyanı modern endüstriyalizm için terk eder misin?' şeklinde çok radikal
bir soru yöneltmiş oluyordu. Yardibi'nin "çalışırım efendim" cevabı ise bu
büyük soruya verdiği sadece görünürdeki cevaptı. Ancak gerçek cevap ise;
'evet Dünya'mı, Evren'imi ve dahası Cosmos'umu terk ederim' şeklindeydi.
Onun 'modern endüstriyel bir işçi' olmayı kabul etmesi, Lapitaların 6
Lapitalar, Polinezya Adaları'nın ataları olan topluluğa verilen isimdir.
Güneydoğu Asya'dan (bir belirsizliğe) açılarak bugünkü Malinezya Adaları'na
6
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'bilinen dünyayı' terk etmesiyle eşdeğer nitelikte büyük bir olaydı. Dahası
köyünde sadece 'homo religiosus' olan Yardibi kendi dünyasına dair
mitleri, imgeleri ve sınırları geride bırakarak; 'modern endüstriyalizme'
özgü dünyanın sınırları içerisine girmiş oluyordu. Bu dünya artık 'yeni bir
dünya', 'yeni bir evren' ve 'yeni bir kozmos' demekti. Yardibi kendi 'bilinen
dünyasını terk edince' bilinen bütün mitler, imgeler ve simgesel kökenler
işlevini yitirmiş oluyordu. Bu nedenle ki o, kendisine dair büyük teşhisi
(cahillik teşhisini) de bu sayede ortaya koyabiliyordu. Onun kendisine dair
yönelttiği "haa, bu iş cahillikten böyle oldu" yönündeki vurgular da bunun
çıktısı olan türdendi. Çünkü özne, kendi kozmogonik ve de ontolojik
içerimlerini kaybedince; bütün mitler, imgeler ve simgeler de doğal olarak
anlamını yitirmekteydi. Bunun sonucu olarak da geriye sadece 'cahil bir
insan' kalmaktaydı. Onun zihninde sahip olduğu geçmişe dair anlam
kategorileri, 'yeni dünyanın' hiç bir yerinde işlemiyor ve dahası anlamsız
şeylere dönüşüyorlardı. Bu da Yardibi'yi mevcut haliyle bir hükümsüz
insana (yani cahile) dönüştürüyordu.
Aslında yaşananların, eski hayatını kaybeden (geride bırakan) radikal
insan için -'axis mundi'sini kaybeden- insanların yaşadığı yönde etkiler
üretmesi de beklenebilirdi. Örneğin Dünya'nın sütununu (merkezini)
kaybeden 'Achilpaların' başına gelenin, Yardibi'nin başına da gelmesi an
meselesiydi. Çünkü Dünya'sını (Kozmos'unu) yitiren insanın hayatı
hükümsüzleşince, geriye sadece 'yok olmak' kalmaktadır. 7 Neyse ki
Yardibi'yi 'cahil yapan' şey bir kayıp kıtada (Kozmos'un dışındaki
belirsizlikte) dolaşmak değildi. O, kayıp kıtada dolaşmak zorunda olan
birine dönüşmek zorunda olsaydı, muhtemel ki onun da akıbeti Avustralyalı Aruntalar gibi- dünyasına dönemeyen insanın akıbetine
uğramak şeklinde olacaktı. Ancak Yardibi'nin durumu yeni bir Dünya'yı
keşfedenin kendi Dünya'sını terk etmesi hükmünde bir çıktıydı. 8 Bu
nedenle ki o tıpkı bir 'din değiştiren' (simgesel kodlarını terk eden) 'homo
religiosus' gibi eski dünyasının hükümsüzleşmesini yaşamıştı. Fakat
erişmişlerdir. Ancak onların bu yolculuğu, bilinen dünyadan bilinmeyen belirsiz
dünyalara açılmak olarak lanse edilmektedir ve bu nedenle de bedel ödeyerek yeni
bir dünyayı keşfeden insanlar olarak anılmaktadırlar (Pawley, 2007; 17-21).
7
Örneğin kendini kaybedişin temsilcisi olan 'ölüm'e yöneliş gibi. Avustralya
göçebelerinden olan Aruntalı Achilpa kabilesi 'axis mundi'yi yanlarında bir sütun
olarak taşırlardı. Ancak sütunu kaybettiklerinde başlarına gelen felakete karşılık
yaptıkları tek şey, uzanarak ölümü beklemek yönünde hareketsiz kalmak
olmaktaydı. Çünkü onlara göre merkezi yitirilmiş bir dünyada yaşamak asla
mümkün değildi (Eliade, 1991; 13-14).
8
Bu haliyle de onun Kozmos'unu terki daha çok bir 'kendisini ispat ayinine'
dönüşmekteydi. Nitekim 'dayanan Yardibi'ni motive den şey de 'eski Dünya'ya
geri dönüşün başarısızlığın göstergesi olarak beraberinde getireceği "kusurlar"
olmaktaydı.

310

Yardibi bunu 'yeni bir dünyaya' dahil olurken yaşamaktaydı. Onun 'makul
(cahil olmayan) bir yurttaş' olabilmesi, 'Yeni Dünya'nın imgeleri ve
simgelerini de kusursuzca edinmekten geçiyordu. Muhtemelen onun
zihninde büyük bir iz bırakan "dünyanın ekseni" dersi, aslında onun içine
girdiği ama "cahili olduğu" Yeni Dünya'ya dair, arayıp da bulamadığı 'axis
mundi'yi tarif etmiş olmasındandı. Bunun da anlamı artık onun dünyadaki
varoluşuna dair 'yeni bir merkez' edinmekte olduğunu ortaya koymaktadır.
Ancak bu yeni dünyadaki 'axis mundi'nin anlamı asla Tanrı eksenli değildi.
Yeni 'axis mundi' bilakis seküler -yani profan- içerikli ve Yardibi'yi
modern endüstriyalizme dair özne yapacak olan bir 'axis mundi'ydi. Bu
nedenle ki Yeni Dünya, Yeni kozmos ve dahası yeni bir kozmogoni onun
için bir düzen kriteri halinde işlemeye başlıyordu. Onun profanlaşan hayatı
da kendisini çocukların arasında okula gidip gelmeye motive eden şey,
Yeni Dünya'ya adapte olmanın çabasındaki simgesel kökenlerde karşılık
bulmaktaydı. Onun "fabrikada... öğrendim dünyanın ne olduğunu" vurgusu
da bunu açık eden türden bir vurgudur. Yardibi'nin bu 'büyük çabası', içine
dahil olduğu Yeni Dünya'nın simgeselliğini edinebilmek ve hayatını
yeniden bir anlam kategorilerine profan da olsa açık hale getirebilmek
içindi. Modern endüstriyal Cumhuriyet'in insanı olabilmek de bir 'homo
religiosus' tarafından ancak bu şekilde gerçekleşebiliyordu.
Hakkı Yardibi'nin bu hayatının, altının çizilmesi gereken bir
noktası daha vardır. Onun 'yeni hayatının' profan olması, 'homo religiosus'a
ait kökensel koşulların -görüldüğü üzere- tamamen ortadan kalkması
anlamına gelmemektedir. Dahası 'Yeni Dünya' her ne kadar profan olsa da
onun da kendine özgü mitleri, imgeleri ve de simgeleri vardı. Dahası onun
(ve onun gibi dönüşümler yaşayan bütün diğerlerinin) bu simgesel
kökenlere de ihtiyacı vardı. Saint Simon'un yerinde bir vurguyla ortaya
koyduğu, 'yeni dünya dini' her ne kadar dünya temelli olsa da
'endüstriyalizmin' simgesel boyutunu tarif eden türdendir (Durkheim,
2010). Bu açıdan dünyasını terk eden Yardibi, aslında bir simgesel
çözülme yaşamıyor; sadece Yeni Dünya'ya özgü simgesel kökenlere dahil
oluyordu. Bu nedenle ki konuşmalarının ilerleyen vurguları da bu Yeni
Dünya'nın simgesel kökenlerini açık eden türde detaylandırmalarla
doludur. Daha net bir söylemle, onun için Karabük Demir ve Çelik
Fabrikası 'Yeni Dünya'nın simgesel kökenini inşa etmekteydi. Artık yeni
kozmos, fabrika etrafında şekilleniyordu. Bu nedenle ki Yardibi'nin
fabrika inşasında çalışması -bir kutsal mabedin inşasında çalışması misalionun hayatına yeni simgesellikler ve yeni anlam kategorileri veriyordu.
Aşağıda ortaya koyduğu vurgular da fabrikanın, 'Yeni Dünya'nın
simgeselliklerinde ne kadar da büyük bir yer edindiğini anlatan türden
detaylandırmalardır.

311

"...36 başından 37 sonuna doğru temeller bitti, duvarlar yükseldi epey.
Ve efendi iş yürüdü biliyon mu? 1939 senesinde jeneratörü çevirdik biz.
Kuvvet santralı cereyan vermeye başladı. Haaa bak, o jeneratörün
şalterine basma şerefini Allah bana nasip etti biliyon mu? Çok şanlı
şereflidir yani. İngiliz formenimiz bir işaret verdi bastım kola. Sabah
saat 9'da başladık 16 buçukta durdurduk. Deneme çalıştırmasıydı
biliyon mu?"
Anlatılanlara bakılırsa, Yardibi'nin çalıştığı inşaat 'Yeni Dünya'nın
mabedi hükmündeydi. "37 başından 38 sonuna doğru temeller bitip",
"duvarlar yükselince" kutsal mekan bir nevi görünür olmaktaydı. 1939
senesine gelindiğinde, onun vurgularında öne çıkan fabrikaya ilk enerjiyi
veren "jeneratörün şalterine basılması" ve "kuvvet santraliyle cereyan
verilmesi" mabedin bir anda canlanarak gerçeklik hükmü kazanması
misaliydi. Canlılık kazanan 'kutsal mekan' (endüstriyalizmin fabrikası)
büyük bir kutsiyetin vücut bulmuş hali olarak "Allah'ın nasip etmesiydi"
ve bu noktada 'yeryüzünün merkezini' canlandıran dokunuş da Yardibi'nin
eliyle (ilk dokunuşuyla) gerçekleşmekteydi. Bu kutsal mekan işçiliği, o
kadar büyük bir simgeselliğin tezahürü haline gelmekteydi ki, 55 yıl sonra
bile ilk günkü kutsiyetiyle anlatılabilen bir simgeselliğin tezahürü
hükmündeydi. Onun vurgularında öne çıkan; "haa bak, jeneratörün
şalterine basma şerefini Allah bana nasip etti biliyon mu? Çok şanlı
şereflidir yani" vurguları da onun, kutsal mekandaki rolüyle, içine dahil
olduğu 'Yeni Dünya'da, artık simgesel bir 'konum edindiğini ortaya koyan
türden vurgulardır. Çünkü 'onun eli', artık 'kutsal mekana' canlılık katan
'simgesel bir eldi'. Dahası 'kutsal mekana' hayat veren bir el hükmündeydi.
Deneme çalıştırması olmasına rağmen mekanın ontolojik misyonu artık
icrasını açık edebilen bir hale gelmişti. Bu durum da 'fabrika özelinde' bir
hiyerofaninin çok net olarak başladığını ortaya koymaktadır.
Nitekim onun vurgularında öne çıkan aşağıdaki söylemler '1939
senesinin', Karabük Demir ve Çelik Fabrikası için ne kadar simgesel
olduğunu bir kere daha ortaya koyan türdendir. Yardibi'nin bahsini ettiği
'ilk deneme' çalışmasının akabinde, devlet erkanı 'üretimin başlaması
nedeniyle' ikinci kere (ilki ileride oldukça detaylandırılacak olan "açılış"
[resmi küşat] günüdür) Karabük'e geleceklerdir. Bu olayın anlatısının
Yardibi'nin vurgularında ne kadar büyük simgeselliklerle karşılık bulduğu
aşağıda oldukça net bir şekilde görülmektedir.
"İşte şimdi geldik yüksek fırına. Hepsi bir tamam. İsmet Paşa filan
gelmiş, yüksek askeriye kumandanları, vekiller filan hep orda. Vali
arada kaybolmuş, var sen hesapla artık. Günlerdir vermişiz kuvveti
ısınmış yüksek fırın. Bir güzel hazır şimdi biliyon mu? Derken efendi,
bir ışık çıktı ki yüksek fırından. Ohooo içimiz ışıyor efendi içimiz.
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Herkes salya sümük ağlıyor biliyon mu? Işık bu, yüreğine de vuruyor,
kafanın içine de. Öyle kızıl, öyle parlak bir ışık işte. Divriği madeniyle
Zonguldak kömürü buluşmuş; Karabük'te düğün dernek kurulmuş,
cevher erimiş, akıyor potaya senin anlıyacağın. Bak bin dokuz yüz otuz
dokuz senesidir. İlk cevher o gün aktı. O gün bugün akar durur..."
Onun vurgularında bahsini yaptığı "işte şimdi geldik yüksek fırına.
Hepsi bir tamam" vurguları, kozmogonik içerimleri olan kutsal mekanın
tamamlanışını tarif eden türdendir. Hatta bu tamamlanma öyle bir
tamamlanma ki kutsal mekan için "yarı-tanrısal karakterlerin" ve de
"simgesel kahramanların" Karabük'e gelmesine neden olmuştur. Onun
"İsmet Paşa filan gelmiş, yüksek askeriye kumandanları, vekiller filan
hepsi orada" vurguları da bunun anlatıcısıdır. Çünkü mekan kutsal olunca,
onun canlanışı da tarihsel bir olaya karşılık gelmektedir. Kutsal gün, bütün
kutsal/simgesel karakterlerin (kahramanların, gestaların ve yarı-tanrısal
kişilerin) şahit olmalarını ve "o günü" (illud tempus'u: o zamanı) daha da
anlamlı kılabilmek için orada olmalarını gerektiren türdendi. Öyle ki bu
büyük simgesellik, kutsallığın yeryüzündeki taşıyıcı karakterlerinin
tamamının bu kozmogonik inkişafa -yani hiyerofaniye- şahit olmasını ve
dahası onun kutsal icrasını daha da kutsal hale getirmelerini zorunlu
kılmaktaydı. Dahası Yardibi'nin anlatımıyla ifade edilirse: 'o gün', o kadar
simgesel ki; "vali arada kaybolmuş, var sen hesapla" ne kadar büyük ve
kutsal bir gün olduğunu. Dolayısıyla ortada çok kutsal bir gün vardı ve
'illud tempus'a ('o gün'e) şahit olmak, endüstriyelizme özgü simgesellikler
adına neredeyse bir gereklilik hükmündeydi. Yardibi konuşmasının
devamında bu yöndeki simgeselliğe dair vurguları daha da arttıran türden
anlatılarda bulunmaktadır: "Günlerdir vermişiz kuvveti ısınmış yüksek
fırın. Bir güzel hazır şimdi biliyon mu?" Hakkı Yardibi'nin içinde olduğu
ekip "yüksek fırını" hazır ederken, aslında devlet erkanının kutsamak üzere
geleceği endüstriyalizme özgü bir 'universalis columna'yı (evrenin -yani
Cumhuriyetin- kolonunu/sütununu) inşa etmişlerdi. Dolayısıyla artık
'incipit vita nova'yı (yeni hayatın başlangıcını) ve dahası inşa edilmekte
olan 'yeni dünyayı' yerinde tutabilecek bir endüstriyel eser var etmiş
oluyorlardı. Bu eser ayrıca 'yeni Cumhuriyetin vaadi olan 'yeni hayatın
canlanışını' da mümkün kılınabilir bir hedef haline getiriyordu. Bu nedenle
ki Cumhuriyetin 'axis mundi'si -Yardibi'nin "çalışmasıyla" da- artık
görünür yani vücut bulmuş bir hal almıştı. Nitekim aşağıda görülen "İlk
Türk Demiri" de "o gün" ortaya çıkmıştı. Erimiş cevherin "1.200
derecedeki" kutsal ateşi yeryüzünden gökyüzüne doğru yükselirken,
Karabük'e ve dahası bütün bir endüstriyel Cumhuriyete bu "ilk demiri" bir
"universalis columna" olarak bırakmıştı. Bu "İlk Türk Demiri" de bütün bir
kutsallığın tezahürü olarak mitlerin bir gerçeklik kertesine taşınmasına
imkan sunmaktaydı. Çünkü simgesel olan bütün dünyanın gerçekliğe
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dönüştüğü bir 'universalis columna', bütün bir Cumhuriyet anlatısının da
izdüşümü olan bir kutsiyet edinmiş olmaktaydı. Artık kozmogonik
başlangıcın 'ilk noktası' çok somut ve çok gerçek bir yer haline gelmişti.
Dahası Cumhuriyet ve yurttaşları için bir kozmogonik içerik hiç olmadığı
kadar makul ve anlamlı bir hal edinmişti. Çünkü dünyevi türdeş mekan
böylelikle son bulmuş, dahası izinde bir 'Dünya kurabilmenin' mümkün
olduğu 'türdeş olmayan bir mekan' artık çok somut bir hal almıştı. Kutsalın
'İlk Türk Demiri'yle bu şekilde tezahür edişi ontolojik olanı mümkün
kıldığı kadar, ona büyük de bir anlam payesi sunmaktaydı. 'İlk Türk
Demiri'ne bakan bir Türk, bu sayede artık kolaylıkla "övün"ebilirdi, ayrıca
"çalış"ma da yine bu sayede hiç olmadığı kadar anlamlı bir hale
gelebilmişti.

Foto 2: Cumhuriyet endüstriyalizminin 'universalis columna'sı olarak
"İlk Türk Demiri"
(https://i.hizliresim.com/inwg6e6.jpg)
Hakkı Yardibi'nin söylemlerinin devamında ortaya koyduğu vurgular
bir 'hiyerofani'yi (kutsalın tezahürünü) daha da detaylandıran türdendi.
Onun vurgularında geçen; "derken efendi, bir ışık çaktı ki yüksek fırından.
Ohooo içimiz ışıyor efendi içimiz. Herkes salya sümük ağlıyor biliyon mu?
Işık bu, yüreğine de vuruyor, kafanın içine de. Öyle kızıl, öyle parlak bir
ışık işte."Yardibi'nin bu vurguları, simgeselliği olan büyük 'kutsal güne'
şahit olmuş bir emekçinin vurgularıdır. Onun emeği, bir "kutsalın
tezahürünün" başlangıcıydı. Dahası ortaya konulan emek yeni bir 'axis
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mundi'yi var etmişti ve kutsal Kozmos'u -yani onun Dünya'sı olan
yeryüzünü- arşa bağlayan bir ışıktan sütunu ortaya çıkarmıştı. Bu "kutsal
ışık" artık 'endüstriyel mekanın' hiç sönmeyecek ateşi olması nedeniyle,
kutsal karakterlerle irtibatlı bir alan haline de gelmişti. Orada çalışan
herkesi ulvi olanın parçası kıldığı için, onları kutsal mekanın inkişafına da
şahit hale getiriyordu. Bu nedenle de yaşanan duygusal derinlik, yeryüzünü
semaya bağlayan bu ateş karşısında, izleyenleri tam da bu nedenle "salya
sümük" bir hale getirmekteydi. Çünkü 'incipit vita nova' bu sayede artık
mümkün hale gelebilmişti. Dolayısıyla modern endüstriyalizme dahil olan
Cumhuriyet kitlelerine, vaadinde bulunduğu hayatın mümkün kılıcısı bir
mabet sunmuştu. Her şey görünürde o kadar 'rasyonel' ve dahası 'fenni' yani profan- olsa da bir kaç zaman önce tamamen 'homo religiosus' olan
bu kitle, simgesel geçmişinin detaylarına özgü halleri bu endüstriyel
mekanda aramak ve bulmak noktasındaydı. Bu nedenle ki 'ulvi amaçlara'
özgü şekilde çalışan Yardibi -ve onun gibileri- aslında bir 'illud tempus'a
şahit olarak, Cumhuriyet'in 'sanctum sanctorum'larından (en kutsal
yer'lerinden) birisinin nasıl canlandığına şahit olmuş kişilerdi. Yardibi'nin
duygu yüklü anlatımı da bunu açık etmenin çabasındadır. Dahası "o gün"
Yardibi 'yarı-tanrısal karakterleri' görmüştü, 'kutsal canlanışı' yaşamıştı ve
artık görünür bir 'illud tempus' bile yaşanmıştı. Bütün bunların da bir
sonucu olarak hep var olacak ve Dünya'yı (Cumhuriyeti) gerçek bir
kozmos olarak ilan edebilecek olan bir 'ab initio' (başlangıcın noktası)
ortaya çıkmıştı. Kısa bir zaman önce "din değiştiren" (yani simgesel
geçmişini terk eden) bu adam, şimdi şahit olduğu ve katkı sağladığı
kutsallığın "gerçekliğe bürünmesiyle" hem kutsanmış bir kişiye hem de
yeni dinin (simgeselliklerin) ateşli bir müminine dönüşüvermişti. Artık o
da bu yüzden "çok şanlı, çok şerefli" birisi olmuştu. Ortaya çıkan 'incipit
vita nova' onun için ikinci bir hayatın başlangıcı niteliğindeydi.
Hakkı Yardibi'nin sonraki vurguları, bu kozmogoninin gelecekte dahi dahası sonsuza kadar- nasıl bir 'intichiuma'ya (yıllık totemik ayine) karşılık
geleceğini detaylandıran türdendir: Onun vurgularında geçen, "Divriği
madeniyle Zonguldak kömürü buluşmuş; Karabük'te düğün dernek
kurulmuş, cevher erimiş akıyor potaya senin anlayacağın. Bin dokuz yüz
otuz dokuz senesinin nisan ayının üçüdür. İlk cevher o gün aktı. O gün
bugün akar durur..." Bu vurgular, akabinde 3 Nisan'ın bir 'ab initio'ya
(başlangıç noktasına) dönüşünce, nasıl bir 'intichiuma'ya karşılık geldiğini
anlatan türdendir. Çünkü Cumhuriyet, yeni bir 'incipit vita nova' vaadinde
bulunurken, bir 'in illo tempore'nin (yazılı tarih öncesinin) de tarifinde
bulunmaktaydı. Ancak bir 'in illo tempore'nin olabilmesi için bir 'illud
tempus'a (başlangıç zamanına/anına) her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.
Bunun pek çok örneği geçmişte olmuştu ama 'yeni hayatın' tarifi için,
eskinin 'kötü ruhlarla dolu' zamanını kıran bir kesite ihtiyacı vardı.
"Gerçeklik" ise gerçek bir mabede ve gerçek bir 'o zamana' (illud tempus'a)
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Karabük'teki yurttaşlar için de ihtiyaç duymaktaydı. Artık Cumhuriyet'in
yeni bir 'sanctum sanctarum'u (en kutsal yer'i) daha olmuştu. Çünkü kötü
ruhların boynunu kıran 'deus absconditus' (gizlenen tanrı) o gün herkes için
görünür olmuştu ve çok kutsal bir zaman ve çok kutsal mekanın varlığını
açığa çıkarmıştı. Endüstriyalizmin en görkemli mabetlerinden biri artık bir
'ontofani'yi (varlığın açığa çıkışını) 'yurttaşlara' armağan etmiş
görünüyordu. Artık dünya gerçek bir 'Dünya', mekan da onlar için bir
'Kozmos' hükmünde olmuştu. Bu nedenle ki 'sonsuza kadar var olacak
kutsal ışık' o noktada hep var olacak ve "o gün"den (illud tempus'tan)
bugüne kadar akıp duran bir cevheri görünür kılmıştır. Dahası 'büyük
tezahür', bir kutsallığın açığa çıkışı olduğu için artık "o gün" bugündür, 3
Nisan Karabük'ün yegane 'intichiuma' (yıllık totemik ayin) günü olmuştur.
Dahası 3 Nisan Karabük'ün Kosmoz'a dönüştüğü -gerçek bir Dünya'
olduğu- gündür. 3 Nisan'daki ışık artık bir 'ab initio'dur ve 'eudaimonia'nın
(iyi ruh halinin) şehirde açığa çıktığı gündür. Bu nedenle de 3 Nisan, şehrin
en kutsal günü olarak Karabük'e simgesel derinlik kazandıran yegane
'intichuma' günüdür. Dahası 3 Nisan tam da bu nedenle şehirde
'Karabük'ün kuruluş günü olarak kutlanmaktadır.
Hakkı Yardibi'nin yaşadıklarını 55 yıl sonra dahi bu kadar simgesel ve
duygusal temelde anlatabilmesinin nedeni de, onun "Yeni Dünya'sının"
gerçek bir Dünya olabilmesinden -artık bir Kozmos'a dönüşebilmiş
olmasından- ötürüdür. Çünkü o, köyünden Karabük'e inerken yitirdiği
simgeselliklerinin de ötesinde olan; bir simgeselliğin şahitliğini, bir
kutsallığın ve dahası bir gizemin açığa çıkışının şahitliğini yapabilir hale
gelmişti. Tüm bunlara dayanarak kendisini de kutsalın bir parçası ilan
edebilmişti. "Proje" (Cumhuriyet) seküler olduğu için görünürde 'profan'
olabilir, ancak Yardibi ve onun gibi diğerlerine mitler, imgeler, simgeler
ve dahası büyük gizemler sunmaktan geride kalmamaktaydı. Arendt'in de
dediği gibi buradaki sekülarizm, dine düşman değil; sadece tanrıya yer
bırakmayan türdendir (2012; 97-100). Bunun da nedeni "yeryüzü temelli
endüstriyalizm projesinin" ondan rol çalabilecek kadar simgesel temalarla
karşılık bulabilmiş olmasıdır. Bu kadar 'kutsal olanın' dibinde
yaşayanların; sonsuza kadar yanacak ateşin parçası olma arzusu,
Cumhuriyet'in Yeni kutsala dönüşebilmesi için yeter bir sebepti.
Kurucuları da kahraman ve yarı-tanrısal karakter yapan nokta, bu
kozmogoninin itici gücü olabilirdi. Nitekim Yardibi'nin 'emeğinin' ve
hayatının nasıl bir simgeselliğe şahit olduğunu anlatan noktalar aşağıdaki
vurgularında açıkça görünür hale gelmektedir. Onun bu vurgularını bu
yönde okuyunca çok daha 'anlamlı' hale gelmektedir.
"... Bak efendi ben bu fabrikaya 45 yıl hizmet vermişim. 45 yıl ne demek
biliyon mu sen? 45 yıl yetişkin adamda bir ömür demek. 45 yıl. Bir
yevmiye cezam yoktur benim 45 yılda. Bir yevmiye ceza alacak bir
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kusur, bir ihmal yoktur efendi. Neden öyle peki? Bu fabrika bizim
gözümüz. Bizim gözümüzün ışığı. O cevherin ışığını bilir misim sen?
1.200 derecede erimiş demir cevheri bir ışık saçar efendi. O ışıktır.
Memleketin ışığı. İyi bakmazsan kör eder adamı. Erimiş cevhere
bakmasını bileceksin. Yoksa kör olursun. Ne demek istediğimi anlıyon
mu sen?..."
Hakkı Yardibi'nin yukarıdaki vurgularında öne çektiği bir başka önemli
nokta da: "45 yıl hizmet vermişim. 45 yıl ne demek biliyon mu sen?"
söylemleridir. Bu söylemler onun, kutsalın dibindeki 'emekçiliğin' nasıl bir
adanmış ömre karşılık geldiğinin anlatımı niteliğindedir. Onun "bir
adamda 45 yıl bir ömür"dür vurgusu, tam da 'hayatımı adadım' yönündeki
saptamanın açık edilmiş halidir. 'Kutsala adanmış hayat', iyi bir mümin
için, kutsala karşı kusur (günah) işlemekten de kendisini alıkoymaktadır.
Yardibi özelindeki 'kusursuz adanmışlığın' ürünü olan hayat, kutsalın
dibinde günahsız geçen hayatının da anlatımını öne çekmenin çabasına
girişmektedir. Onun; "bir yevmiye cezam yoktur 45 yılda. Bir yevmiye ceza
alacak bir kusur, bir ihmal yoktur efendi" söylemleri, kendisinin kutsalın
dibinde geçen hayatının günahsızlığını açık eden türdeki saptamalardır.
Ardından gelen: "Neden öyle peki?" vurguları da durumu daha açık hale
getirmektedir. Yardibi konuşmasının ilerleyen kısımlarında "fabrika bizim
gözümüz. Bizim gözümüzün ışığı" saptamasını yapmaktadır. Çünkü onun
şahit olduğu 'gerçeklik' yaşadıklarından sonra ona bir Kozmos vermişti,
dahası onun da bir 'axis mundi'si olmuştu. Onun hayatının bütün simgesel
derinliği artık burada karşılık bulmaktaydı. Hakkı Yardibi, "fabrika bizim
gözümüz. Bizim gözümüzün ışığı" derken, simgesel ateşin onun
hayatındaki yaşam ateşine dönüşümünün de anlatımını yapmaktadır. O,
'eski hayatına' dair simgesel terki yaşarken bulduğu yeni simgesel köken,
artık onun hayatının anlamına dönüşmüş durumdaydı. Dahası Yardibi, o
kadar büyük bir tarihin 'sıfır noktasına' şahit olmuştu ki, kendisini
etrafındaki yaşamların ateşinde de pay sahibi olarak görebilmekteydi.
Onun, ne kadar "şanlı şereflidir" şeklinde ortaya çıkan vurguları, 'illud
tempus'a şahit olmuş bir karakter olarak kendisini kurgulayabilmesiyle
yakından alakalıdır.
Dahası fabrika özelindeki hiyerofani'nin tamamına ve 'illud tempus'a
şahit olmuş Yardibi, kendisinin 'özel olduğunun' da altını çizercesine; "o
cevherin ışığını bilir misin sen? 1.200 derecede erimiş demir cevheri bir
ışık saçar efendi. O ışıktır." şeklinde vurgular yapmaktadır. Illud
tempus'tan (o zaman'dan) sonra Yardibi'nin hayatı hep "o ışığın" dibinde
geçti ve tam da bu nedenle ki kendisini dinleyene, 'kutsal ışığın' tarifini
yapmanın çabasına girişmektedir. Çünkü kutsalla temas eden 'şanlı şahit',
kutsalla temas etmeyene kutsalın tarifinde bulunabilmenin çabasındadır.
Bu yöndeki vurgularının hemen ardında da kendisinin emekçisi olduğu
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'ışığın', diğer bütün herkesin (Cumhuriyetin diğer yurttaşlarının)
hayatındaki simgesel derinliğini anlatabilmek gayretindedir. Onun
anlatımında kullandığı; "O ışıktır. Memleketin ışığı. İyi bakmazsan kör
eder adamı. Erimiş cevhere bakmasını bileceksin. Yoksa kör olursun"
şeklindeki söylemleri, bir memleketi var eden 'kutsal ışığın' anlatımını
yapmanın çabasına girişmek misalidir. Çünkü 'kutsal ışık' sıradan bir ışık
değildir; çıplak gözün günahkarlığı, o kutsi ışık karşısında kör olur. Ona
bakmayı bilmek, mabede girerken yapılması gerekenler gibidir. Simgesel
olan, profan olanı ya kör eder ya da profan olan zaten simgesel olan
karşısında kör kalır (onu göremez). 'Erimiş cevher' 1.200 derece ışığın
içinden akmaktadır. Bu da bir nurun (ışık tayfının) yeryüzüne dahil
olmasının anlatımı gibi çok simgesel bir durumdur. O haliyle de kutsal ışık
(nur) Yardibi'nin anlatımında, bütün bir 'hayatın' (memleketin) ışığına
dönüşmektedir. Ona bakabilmek ve onu görebilmek, sıradan ve günahkar
olan gözlerin kem haline direnir ve dahası onları kör eder. Kutsal bir ışıktan
da beklenen zaten budur. Bir 'kutsalın tezahürünün' şahidi olan Yardibi,
karşısındaki kendisini dinleyen 'profan ruhu' hesaba katarken tam da bu
nedenle son vurgusunda: "Ne demek istediğimi anlıyon mu sen?" diyor.
Çünkü bütün hayatı kutsalın dibinde geçmiş 'adanmış bir ruh', buna
yabancı (profan) biriyle karşılaşırken, onun simgesel derinliğe dahil olup
olamadığının da sorgulamasına girişmektedir. Bu nedenle ki Cumhuriyet,
modern ve seküler bir 'projeydi'. Ancak bunun anlamı onun simgesel,
mitsel ve gizeme içkin; yani kutsal bir derinliğinin olmadığı anlamına
gelmemektedir. Bir "Cumhuriyet eserinin" (Karabük Demir ve Çelik
Fabrikası'nın) 'kuruluş' derinliği, bütün bir endüstriyel toplumsallığın da
simgesel tezahürüyle doludur. 'Homo religiosus' bu evrede hükümsüz hale
gelmiş olabilir, ancak her insani birlikteliğin sürdürülebilir bir birliktelik
olabilmesi için simgesel bir derinliğe (ya da derinliklere) her zaman
ihtiyacı vardır. Bu noktaya kadar ortaya konulanlar da modern
Cumhuriyetin seküler görünümlü endüstriyel tezahürünün nasıl bir
hiyerofanik tezahüre karşılık geldiğini açık eden türdendir. Bu açıdan
'modern profan (dindışı) insan' mitlerden, simgeselliklerden ve de
gizemlerden arınmış bir insan değildir. Onun hayatını kurmasına imkan
sunan derinlik, sadece bu yöndeki içerimlerin tezahür ediş biçimlerini
değiştirmiştir. Yardibi'nin mülakatı da baştan sona bize bunun anlatımını
yapan detaylarla dolu bir söylemler grubudur.
6.2. Erken Modern Toplumda Simgesel Hayatın Tezahürü
Eliade, 'kutsal mekana' ilişkin deneyimler ile 'dindışı mekana' ilişkin
olan deneyimler arasında önemli farklar olduğunun vurgusunu
yapmaktadır. Ona göre 'kutsal mekanın' yansımaları hatırlanmaktadır.
Dahası 'kutsal bir mekanın tezahürü'; 'sabit bir noktanın' elde edilmesine,
kaosa bağlı türdeşlik içinde yön bulmasına, "Dünyanın kurulmasına" ve
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"gerçek olarak yaşanmasına" olanak sunmaktadır. Ancak yine ona göre,
'dindışı' (profan) deneyim ise bunun tam tersi olan şekilde işlemektedir.
Dindışı hayatta bir sabit nokta, artık yegane niteliklerde olan ontolojik
statüden yararlanmamaktadır. Hatta ortada artık bir "Dünya" da yoktur.
Böylesi bir noktada ortaya çıkan şey, insanın endüstriyel toplum içinde
bütünleşmiş olduğu, her türden varoluşun zorunluluklarının emri altında
hareket ettiği, az ya da çok nötr bir "yerler" sonsuzluğuna sahip, şekilsiz
bir kitle olan parçalanmış evrenin kırık parçaları vardır. Ancak modern
dünyada 'homo religiosus'a benzer şekilde, mekanın 'türdeş olmama' halini
hatırlatan bazı deneyimler de yaşanmaktadır. Örneğin bireyler için
diğerlerinden farklı köşeler, doğduğu yerlerin manzaraları, ilk aşkların
mekanları, gençlikte ilk ziyaret edilen yabancı kentin bir sokağı ya da bir
köşesi... Bütün bunlar 'dindışı (profan) insan' için özel bir yer haline
gelebilir. Buralar onun kendi özel Evren'inin "kutsal yerleri"dir. Bunlar da
"dindışı insanın" örtük dinsel tavırlarıdır (Eliade, 1991; 2020).
Tüm bu önemli vurgular dikkate alındığında Eliade'ye katılmak -özel
hayat temalı söylemlerde çok önemli olsa dahi- çok da mümkün
görülmemektedir. Çünkü Eliade çağdaş endüstriyel dünyaya,
görünürlükleri açısından yaklaşarak, çağdaş profan insanın ortaklığa dair
simgeselliklerini gözden kaçırmaktadır. Foucault, modern iktidarın
kendisini kurumsallaştırma stratejilerini tartıştığı yerde bio-politik
içerimlerini ortaya koymaya çalışırken, onun panoptik bir gözetime
başvurduğunu ifade etmektedir. Bu noktada da "merkezi kulenin" bütün
bir toplumsallığı koordine eden işleyişinden (gözetiminden)
bahsetmektedir (1992; 2001). Bauman ise panoptik gözetimin kulevari,
ayağı yere basan, merkezi bir noktada konuşlanan ve dahası tüm bunlar
nedeniyle de yerel dinamiklerde işleyen bir iktidar biçimi olduğunun
anlatımını yapmaktadır. Ancak Bauman, bu katı iktidarın modernitenin
başındaki versiyonuna karşılık geldiğini, modernitenin ilerleyen
aşamasında ise "akışkan" ve dahası mekansız (ayağı yere basmayan) bir
iktidar biçiminin ortaya çıktığının vurgusunu yapmaktadır (Bauman, 2013;
2015; 2017). Bu iki tartışmayı dikkate aldığımızda ve vurgulamaları
Eliade'nin ekseninde yorumsadığımızda, onun modern hayata dair
analizlerine, en az katılmak kadar katılmamanın da mümkün olduğu bir
durumla karşılaşılmaktadır. Çünkü Eliade, modern evrede "mekanın
türdeş" ve stabil bir noktası olmadığının vurgusunu yapmaktadır. Ancak
görünen o ki modernitenin katı panoptik evresi, kendisini kurgulayabilmek
adına bilakis mekansal sabitlerini güçlendirmek zorundadır. Modern
hayatın mekanın sabitliğini yitirmesi ve türdeş hale gelmesi ise daha çok
onun akışkan (ya da geç) modernite evresine özgü bir özelliktir. Bu açıdan
Eliade'nin "mekanın türdeşliği" çerçevesinde dile getirdiği özel hayat
temalı saptamalar erken modernitede değil, daha çok geç (akışkan) modern
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evrede karşılaşılan türden örneklemelerdir. Nedeni de yaşanan radikal
bireyselleşmeler ve gelenek ötesi hayatların ortaya çıkışı olmaktadır.
Nitekim
Eliade'nin
yukarıdaki
vurgularını
Cumhuriyet'in
kuruluşundaki (erken modern evredeki) örnek olaylar üzerinden
irdelediğimizde, çok da haklı olmadığı daha açık hale gelmektedir. Hatta
daha da ileri giderek, yaptığı analizler panoptik iktidarlar bağlamında
irdelendiğinde, ortaya koyduğu analizlerin çok da gerçeklik boyutu
olmadığını söyleyebilmek de mümkün hale gelmektedir. Çünkü
modernitenin erken evresindeki -buradaki erken evre vurgusu panoptik
olanı da içine almaktadır- 'Cumhuriyet eserleri' özelinde -örneğin Karabük
Demir ve Çelik Fabrikaları özelinde- irdelendiğinde, Eliade'nin
vurgularının tam tersi yönde saptamaların yapılabilmesi daha muhtemel
hale gelmektedir. Nitekim bir önceki bölümde Hakkı Yardibi özelinde
anlatılanlar -gerek kişiselleşen boyutuyla gerekse toplumsallıklar
düzleminde- Eliade'nin söylediklerini boşa çıkaran türdendir. Dahası
seküler endüstriyalizm -ya da erken modernizm- homo religiosus'a özgü
tüm simgesellikleri kullanmaktan ve de onları toplumsal ilişkiler
zemininde işletmekten de geride kalmamaktadır. Onun tek farkı simgesel
olanın merkezine artık tanrıyı yerleştirmiyor olmasıdır. Ayrıca buradaki
modern zaman da çizgisel ve sonsuza kadar sürmesi muhtemel bir dünya
takviminde planlanan şekildedir. Nitekim onun zamanının sıfır noktasının
takvimin orta yerinde olmasının da nedeni buradan kaynaklanmaktadır. Bu
yolla ki modern takvimde artık sonsuz ölçekte geriye (M.Ö. sonsuza) ve
sonsuz ölçekte ileriye (M.S. sonsuza) gidebilmek çok kolay bir hale
gelebilmektedir. Dolayısıyla 'çağdaş profan insanın' 'toplumsal hayatı'
(özellikle de erken modern aşamada) en az 'homo religiosus'un ki kadar
simgeseldir ve bu simgesellikler toplumsal söylemin etrafında da vücut
bulabilen türdendir. Bir önceki bölümde Yardibi özelinde açık edilmeye
çalışılan bu simgesel kökenler, bu bölümde daha da toplumsallaşan
söylemlerle karşılık bulan şekillerde detaylandırılmaya çalışılacaktır.
6.2.1. Fabrikanın Kuruluş Yerinin Belirlenmesi:
Kutsalın mekandaki tezahürü, beraberinde kozmogonik bir değeri de
açığa çıkarmaktadır. Çünkü her mekansal kutsallaştırma bir "evrenin
yaradılışına" eşdeğerdir. Bu nedenle ki dünya, bir kutsalın tezahürüne açık
hale gelirse ancak gerçek bir "Dünya" halini alabilmekte ve dahası bir
"Evren"e karşılık gelebilmektedir. 'Dindar insan' (homo religiosus) için
mekanı iskan etmek, dünyanın yaradılışını tekrarlamakla eşdeğerdir. Bu
yöndeki her çaba aynı zamanda tanrıların eserini tekrar etmek anlamına
gelmektedir. Bu nedenle ki 'dindar insan' için mekanda yer tutmak, sadece
'dinsel' bir karardır. O, oturmayı seçtiği 'Dünya'yı "yaratma"
sorumluluğunu üstlenerek, yalnızca bir kaosu "evrenleştirmekle"
kalmamakta; aynı zamanda küçük Evren'ini tanrıların dünyasına benzer
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kılarak, onu kutsallaştırmaktadır. "Dindar insan"ın (homo religiosus'un) en
derin özlemi "tanrısal bir dünya"da yaşamaktır (Eliade, 1991; 44-46).
Eliade'nin yukarıda yaptığı bütün vurgular, tüm yönleriyle Hakkı
Yardibi'nin deneyimlediği ve anlatımını yaptığı modern endüstriyalizme
özgü dünyanın içinde gayet de var olan şeylerdi. Hayatı profanlaşan
Yardibi, bir Dünya'yı (eski Dünya'sını) terk ederek kaos'un (belirsizliğin)
içinden "yürüyerek" geçmiş ve yeni bir Kozmos'un içine dahil olmuştu. O,
inşa sürecindeki yeni Dünya'da yaşanan "Evrenleştirme" sürecine de daha
en başından şahit olmuştu. Onun da dahil olduğu yeni 'ortaklık' kendi
Dünya'sını da "yaratma" cüretini ortaya koyan türdendi. O da tıpkı 'homo
religiosus' gibi; bir kaos'u kozmik bir evrene dönüştürmüş, 'axis mundi'
inşa etmiş ve 'yarı tanrısal karakterle' karşılaşmıştı. Dahası Karabük Demir
ve Çelik Fabrikaları özelindeki 'Kozmos' ona ontolojik susuzluğunu
dindiren bir arka plan dahi sunabilmişti. Dolayısıyla bu modern
endüstriyalizme özgü 'Evrenleştirme' sürecini, tıpkı 'homo religiosus'ta
olduğu gibi simgesel kökenleri açısından detaylandırabilmek oldukça
mümkündür. Nitekim tartışmanın bundan sonraki kısmı da bu yöndeki
detaylandırmalar üzerine yoğunlaşacaktır. Bu nedenle de bir önceki
kısımda, Yardibi özelinde görünürlük kazananlar bütün bir modern
toplumsallık bağlamındaki izdüşümleri çerçevesinde sorgulanmaya
çalışılacaktır.
Bu noktada ilk sorgulanabilecek şeylerden birisi de nokta 'fabrikanın
neden Karabük'te kurulmuş olduğudur?' Eliade, 'homo religiosus' için
mekanın türdeş olmadığını ve iskan edilecek yerin 'Dünya'nın kuruluşuna
ve dahası 'merkezi' olmasına bakıldığının vurgusunu yapmaktadır. Ancak
bu durum -Eliade'ye göre- profan insan için geçerli değildi. Çünkü onun
için mekan türdeştir ve bu nedenle de sıradandır. Dahası böyle bir mekanda
dünyanın merkezi olmayacağı için, mekanın kutsallaştırılması da asla
mümkün değildir. Bu noktayı dikkate alınca, en sonunda söylenmesi
gereken noktayı belki de en başta söylemek yerinde bir tavır olacaktır:
Fabrika Karabük'te kurulmuştu, çünkü Karabük "dünyanın merkeziydi".
Dahası Karabük'te çağdaş endüstriyalizmin bir simgesel mabedi
yapılmıştı, çünkü Karabük bütün türdeş mekanlar arasında "türdeşliği
bozan" özel bir noktaydı. Eğer Eliade'nin dediği doğru olsaydı, fabrika her
hangi bir yerde kurulabilirdi. Ancak fabrikanın her hangi bir yerde kurulma
ihtimali yoktu. Özel olan Karabük'te kurulması bir zorunluluktu ve bu
zorunluluk onun modern endüstriyalizme özgü "özelliklerinden"
kaynaklanmaktaydı. Nitekim 29 Mart 1926 tarihinde "yüce mecliste"
fabrikanın kurulması kararının alınmasından sonra (Kuş, 2009; 173) -Saint
Simon'un tabiriyle- modern endüstriyalizmin 'ruhbanları' (bilim
insanlarından) onun nerede kurulacağı konusunda fikirler alınmıştı. Bu tarz
bir çaba örneğin antik evrede bir mabedin yapımında ortaya konulmuş
olsaydı -pek çok örnekte olduğu gibi- muhtemelen kahinlerden fikir alınır
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ve onların önerileri çerçevesinde bir nokta belirlenmiş olurdu. Ancak
modern endüstriyalizm çağında bu ruhban sınıfı bilim insanlarına
dönüşmüş durumdaydı. Bu nedenle de fabrikanın nereye kurulacağı bu kez
onlara sorulmaktaydı. Bu konuda iki akademik rapor (biri Sovyet bilim
insanı Prof. Dr. Yüşçenkov'un hazırladığı, diğeri de Alman bilim insanı
Prof. Dr. Granigg'in öncülüğünde hazırlanmıştır), bir de askeri rapor
(Cumhuriyet'in simgesel kahramanlarından biri olan Fevzi Çakmak'ın
raporu) olmak üzere; hazırlanan 3 rapor sonrasında aranan en uygun yerin
Karabük olduğunda karar kılınmıştır (Kuş, 2009; 174-182). Fabrikanın
Karabük'te kurulmasına neden olan temel etkenler ise aşağıda
belirtilmişlerdir.
- Demiryolu hattında olması
- Hammaddeye yakın olması
- Askeri güvenliğe uygun olması (etrafı dağlarla çevrili olması)
- Debisi yeterli bir suyun kenarında olması
- Liman'a (denize) yakın olması
Bütün bu kriterler her yer arasından bir yeri (yani Karabük'ü) 'özellikli'
bir hale getirmekteydi. Mekansal türdeşliğin bir kopuşla karşılaştığı tek
nokta temelde 'dünyanın merkezi' haline gelerek, fabrikanın yapılabileceği
'kutsal mekanın' (sıra dışı olanın) Karabük olduğunu ortaya koymaktaydı.
Nitekim raporlar dikkate alındığında, aslında bir noktanın daha
Karabük'ten görece daha uygun bir yer olarak öne çıkmaktaydı. Orası da
bugün Gökçebey civarı olan Tefen'di. Dahası Yüşçenkov'un raporunda
tavsiye edilen ilk ve en temel nokta da orasıydı. Ancak Granigg'nın
raporunda ise 'dünyanın merkezinin' Tefen olmadığına, en ideal noktanın
Karabük olduğuna karar verilmekteydi. Çünkü nehir Tefen'de her yıl
taşıyordu ama debi Karabük'te daha düşük olduğu için taşkın riski söz
konusu değildi. Dahası Karabük'ün de etrafı -askeri bombardımanı
engelleyecek şekilde- dağlarla çevriliydi ve fabrika için gereken düz arazi
miktarı Tefen'den daha fazlaydı. Maliyet söz konusu olunca -hammaddeye
yakınlığı nedeniyle- Tefen olan 'dünyanın merkezi', söz konusu tabiat
olunca Karabük oluyordu. Tabiatın Tefen'e verdiği taşkınlar, aslında
fabrika konusunda Karabük'ün 'dünyanın merkezi' olduğunu anlatabilmek
içindi. Tüm bu nedenlerle ki 8 haneli Karabük Köyü simgesel bir lütufla,
Türkiye'nin ilk ağır sanayi merkezinin kuruluş noktası olmuştu. Burada
şunun altını çizmekte fayda var; Arendt'in tabiriyle seküler hayat tanrısal
olan bir hayat değildir. Dahası mitleri ve simgesellikleri açısından onun
dosttur. Ancak sekülerizm tanrıya alan bırakmamaktadır (2012). Bu
nedenle ki endüstriyalizmin 'dünya dini'nin temel farkı, bu türden
simgesellikleri icra ederken yapılanları tanrılar namına yapmamasıdır. Onu
profan kılan nokta da en temelde burasıdır. Ancak mekanı kutsayan
etkenler bu kez tanrılardan ziyade rasyonelliğin izdüşümü olan şeylere
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dönüşmektedir. Rasyonel formun arayışı da fabrika için en ideal nokta
olarak Karabük'ü öne çıkarmış olmaktaydı. Mekansal türdeşliğin endüstriyalizme özgü olarak- Karabük'te bozuma uğrayan bu hali, yeni
kurulacak 'Dünya'nın merkezi'nin ve yeni bir Kozmos'un kuruluşu adına
'Cumhuriyet ideallerini' bu noktaya yönlendirmekteydi. Bu nedenle ki
Karabük, sıradan bir profan mekan değil, gayet de dünyanın merkezi
hükmünde bir yerdi. Çünkü arzu edilen 'incipit vita nova' (yeni hayatın
başlangıcı) ancak bu noktada gerçekleştirilebilirdi. Bu nedenle ki profan
modern Cumhuriyet için de mekan -tıpkı premodern 'homo religiosus' gibiasla türdeş değildir. Mekanın türdeş olabilmesi, erken moedrnizmin
Cumhuriyetlerine dair bir gerçeklik değildir. Eliade'nin modern dindışı
mekan tasviri, bu nedenle ki 'erken modern evre' için çok da geçerli bir
saptama değildir. Simgesel derinliğin sadece kurgulanma biçimi bu
noktada farklı bir görünürlük arz etmektedir.
6.2.2. Fabrikanın Açılışı ve Simgesel Olanın Tezahürü
Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nın açılışı haberi ülkenin kamuoyuna
düşer düşmez, çok yönlü bir simgeselleştirme boyutu kazanır hale gelmişti.
Nitekim bu simgesel boyut fabrikanın temelinin atılmasından açılış
zamanına kadar oldukça üst bir düzeye taşınmaktaydı. Profan olanın,bu
kadar derin bir simgesel tezahürle görünürlük kazanması, simgesel
kodların sorgulanmasına dair bir gerekliliği de açığa çıkarmaktadır. Bu
noktada başlanacak temel nokta da fabrikanın temel atma merasimi
olmaktadır. Aşağıda dönemin Zonguldak Valisinin Safranbolu
Belediyesine fabrikanın açılış günüyle ilgili yazdığı yazı bulunmaktadır.
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Foto 3: Fabrikanın açılış günü hazırlıklarına dair Vali Halit Aksoy'un
resmi yazısı ve hazırlık için istenilenler
(Kuş, 2009; 193)
Yazının detaylarına girildiğinde bir "bayram" vurgusunun sıklıkla
yapılmasının, aslında gerçekleşecek olan açılışa yüklenen kutsallık
boyutunu anlatan türdendir. Valinin tören için tertip edilmesini istedikleri;
'bayraklar ve dövizler', 'bayramlık elbiseler', 'davul zurna', 'milli ve mahalli
oyunlar', 'bütün yörenin köylerle birlikte katılımı', 'o güne özel hazırlanan
şiir ve bestenin hazır edilmesi', 'İsmet İnönü'ye şehre ayak basınca çiçek
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takdim edilmesi', 'tezahüratlar', 'bando', 'halk evleri ve sporcu gençler'
şeklinde uzun bir listeden oluşmaktadır. Aslında yazıda ortaya konulan
vurgular, gelecekte mitselleşecek olan "o günün" (illud tempus'un)
gerçekleşme esnasına dair büyük bir simgeselliğin yüklenmekte olduğunu
ortaya koymaktadır. Törenin bir bayrama dönüştürülmesi, bir şenlik
havasında kurgulanması ve dahası 'yarı tanrısal kahramanlarla' şenleniyor
olması; hepsi de Karabük'ün kutsal ilan edilişi (3 Nisan) nedeniyle açığa
çıkan şeylerdir. Dahası artık Karabük bu yolla tamamıyla kutsal bir
beldeye ve gerçek bir simgeselliğe kavuşturulmak istenmektedir. Nitekim
açılış günü (temel atma günü) 'kahraman' (General İsmet Paşa) ayağını
Karabük toprağına değdirdiğinde oluşacak simgesel boyut, yöre halkının
da şenlenmesinin gerekçesi olmaktadır. Çünkü her kutsal mekan,
kahramanlar ya da tanrılar tarafından kutsanan mekanlardır. Bu nedenle ki
Karabük 'gerçek bir kutsal olarak' tam da 'illud tempus'ta ('o zamanda' yani
açılış günü olan 3 Nisan'da) 'yıllık totemik bir ayine' de erişmiş olacaktı.
Artık bir totemik ayin gününe sahip olan Karabük'ün 'simgesel bir
Karabük' olmasının tüm koşulu böylece sağlanmış olmaktaydı. Ayrıca daha öncesinde de vurgulandığı gibi- ardından gelen her 3 Nisan günü
Karabük'ün kuruluş günü olarak şehirde kutlanabilecek bir güne (illud
tempus'a) dönüşecektir.
Açılışın akabinde kullanılacak; 'ilk adım', 'ilk taş', İlk mala', 'kutsal
mala' gibi bütün vurgular da zaten bu durumun uzantısı olacak saptamalar
şeklinde bir bir açığa çıkmaktaydı. O dönemde kullanılagelen bu yöndeki
simgeselleştirici vurguların bazılarını irdelemek durumu anlayabilmek
açısından yerinde olacaktır. Bu konudaki ilk ve en kayda değer örneklerden
birisi Bartın Gazetesi sahibi ve başyazarı olan İbrahim Cemal Aliş'in
"Mukaddes Mala" başlıklı yazısıdır. Bu yazının detayları Karabük'te
fabrikanın açılışı özelinde ortaya çıkan simgeselliğin boyutunu
anlatabilmek açısından oldukça önemlidir.
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Foto 4: Bartın Gazetesi başyazarı İbrahim Cemal Ateş'in açılış günü
yazısı
(Kuş, 2009; 196)
Yazının başlangıç vurgusu oldukça önemlidir: "Yarından sonra,
Başvekilimiz İsmet İnönü, yine o uğurlu elleriyle, Karabük Demir ve Çelik
Fabrikaları'nın ilk temel taşlarını koyacak, ilk malayı sürecektir." Bu
vurgular aslında 3 Nisan 1937'yi bir 'illud tempus'a dönüştürecek olan
koşulun detaylandırılmasıdır. Bir 'kutsal kahraman', 'uğur/talih getirecek
olan elleriyle', Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nın "ilk taşını" koyacak
ve "ilk malayı" sürecektir. Karabük'te bir hiyerofani'nin (kutsalın
tezahürünün) ortaya çıkabilmesi için, zaten bir kahramanın varlığına
mutlaka anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 'kutsal kahraman'
geçmişte karanlık ruhları, düşmanları, kötü ruhların ve karanlık cehaletin
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başını vurmuş (Kurtuluş Savaşı'nı vermiş) olan bir kişidir. Onun elinin 'iyi
talih' dağıtan hüneri de buradan gelmektedir. Bu nedenle ki kutsal yerin bir
'ab initio'su olacaksa, bu ancak onun eliyle olabilecektir. Onun 'koyacağı
(dikeceği) taş' ve 'süreceği mala', kutsal yerin bir ebediyetin yeri olmasını
sağlayacaktır. Bu nedenle de Karabük'te 'o andan' (illud tempus'tan) sonra
büyük bir mucizenin açığa çıkacağı ya da görünür olacağı hiyerofanik bir
süreç başlamış olacaktır. Bu açıdan 'ilk kutsal taş' ve 'ilk kutsal malanın'
'kahramanın eliyle' sürülecek olması ayrıca bir 'in illo tempure'nin (yazılı
tarih öncesinin) sonlanarak 'tarihin başlayacağı zamanı' var edecektir.
Karabük'te artık mekan da zaman da 3 Nisan ile birlikte kutsal hale gelmiş
olacaktır. Dolayısıyla 'ilk kutsal taş' ve 'ilk kutsal mala' Karabük'te bir
'umbilicus terrae'nin (yeryüzünün göbek deliğini/bağını) var etmekteydi.
Bu nedenle ki türdeş olmayan mekan, 'kutsal el' ile birlikte artık mutlak
anlamda kutsal bir ruh kazanmış olmaktaydı. Dolayısıyla da Karabük'te bir
Kozmos'un sınırını çizebilmek ve gerçek bir Dünya'ya sahip olabilmek
artık mümkün hale gelebilecektir. Tam da bu nedenle ki 'illud tempus'
sonrasında yanacak her 'ateş', her 'emek', her 'emek zamanı', her 'alın teri',
her 'konulacak taş', her 'verilecek emek şehidi' bütün bu kutsallaşmanın
ürünü ya da tezahürü olan şeyler olacaktır. Sabit bir noktanın (kutsal
noktanın) belirlenişi, artık Karabük'ün de kozmogonik içerikler
kazanabilmesinin nedeniydi. Bu nedenle ki aşağıda yer alan üç fotoya; yani
'illud tempus'u anlatan plakete ve dahası Karabük'ün 'umbilicus terrae'sini
anlatan bu simgeselliğe, bir de bu vurgular gözüyle bakıldığında, her şey
çok daha açık hale gelebilmektedir. Karabük gerçek bir Dünya'ya
(Kozmos'a) dönüşünce, onun bir yeryüzü kutsallığını yaşayabilmesi için
mutlak anlamda bir 'göbek bağına' (umbilicus terrae'ye) ihtiyacı vardı. İki
tarafın bir aradalığı da bu 'göbek bağının' neresi olduğunu açıklıkla ortaya
koyan türdendir. Dahası gelecekte açığa çıkan mitsel kökenin başlangıcı
da yine bu nokta ve noktadan tezahür edecekler olacaktır. Tüm bunların
gerçekleşecek olması nedeniyle ki "yarın binlerce kişi trenler, otomobiller,
arabalarla Karabük'teki muazzam sanayi şenliğine koşacak, Cumhuriyet
hükümetinin
azimli
Başvekilinin
şahsiyetinde
Cumhuriyetin
muvaffakiyetini alkışlayacaktır." Çünkü "yarın" endüstriyalizmin en
önemli mabetlerinden birisinin inşası başlayacak ve bu yolla 'emekçi
toplumuna' entegre olacak bütün bir Karabük de 'elinin emeğiyle' bu
kutsalın parçası haline gelecektir. İsmet Paşa Karabük'e gelecek, temeli
atacak ve gidecektir. Ancak onun Karabük'te bıraktığı 'iyi talih', yörenin
'kutsal emeğinin' de başlangıcı olacaktır. Günün "muazzam bir sanayi
şenliği" olmasının da nedeni yine burasıdır. Nitekim başyazar Aliş'in
ardından gelen vurguları da tam da bu noktayı detaylandıran türden
saptamalardır.
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Foto 5: İsmet İnönü açılış beratını imzalarken: "Karabük Demir Çelik
Fabrikaları'nın Temelini Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü
bugün burada attı. 3 Nisan 1937"
(Kuş ve Ulukavak, 2015; 331)
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Foto 6: İsmet İnönü açılış günü ilk harcı sürerken
(Kuş, 2009; arka kapak fotosu)
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Foto 7: İsmet İnönü'nün fabrikada ilk harcı attığı yerin plaketi ve
üzerindeki yazı. İsmet İnönü'nün imzasını attığı metin artık bir plaket
oldu9
(Kuş, 2009; arka kapak fotosu)
"Cumhuriyet hükümetinin bütün muvaffakiyetleri gibi, sanayileşme
hareketindeki muvaffakiyeti de, göz alacak bir hızla inkişaf ediyor.
Daha temel atma hatıralarını sakladığımız bir çok fabrikalarımız
bugün geniş bir faaliyetle iktisadi kurtuluşumuzu hazırlıyorlar.
Cumhuriyetten evvel bize "Fabrika" kelimesi bile yabancı iken bugün
açılan, yapılan, temeli atılan fabrikalarımızın sayısını, adlarını, bir
hamlede hatırlayıp saymaktan aciz kalıyoruz. Tatlı bir aciz... Kurtuluş
hamlemizden ve kat'i zaferimizden sonra dahi, Türkiye'nin kendilerine
muhtaç olduğu kanaatinden sıyrılamayan dünya sanayi alemi, bugün
anlar gibi olmuştur ki, Türk azmi, hammaddelerini kendi işleyecek
vasıtaları da yaratabilir."
Endüstriyalizme geçiş yapan bir toplumda başarı ve hedef de
sanayileşen Dünya'lar ve onların merkezi olan sanayi kurumları etrafında
olabilecek türdendir. Memleketin her bir yanında açılan bu "mabetler"
(kurumlar) Cumhuriyet'in kutsallığının tezahürüne dair örnekler
niteliğindedir. Aliş'in yukarıda "başarı" yönlü yaptığı vurguların da nedeni
burasıdır. Dahası bunun altını çizerken o da bir 'in illo tempore'nin (yazılı
Plakette yazan yazı: "KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARININ
TEMELİ BURADA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ BAŞVEKİLİ
SAYIN GENERAL İNÖNÜ TARAFINDAN 3 NİSAN 1937 TARİHİNDE
ATILMIŞTIR".
9

330

tarih öncesinin) tarifini yapmanın çabasına girişmektedir. Aliş;
"Cumhuriyet'ten evvel bize "fabrika" kelimesi bile yabancı iken bugün
açılan, yapılan, temeli atılan fabrikalarımızın sayısını, adlarını, bir
hamlede hatırlayıp saymaktan aciz kalıyoruz. Tatlı bir aciz..." vurgularını
yapmaktadır. Aliş bu yönde tariflerle 'tarihin başlangıcını' anlatırken, tarih
öncesi 'karanlık' evrenin de örtük bir tarifini yapmaktadır. Çünkü başarı
"sanayileşmedir", başarısızlık ve kaos (yani belirsizlik de) sanayileşmenin
olmadığı 'tarih öncesi' bir aşamadır. Tarih bu nedenle Cumhuriyet'le
başlamakta ve aydınlık, refah ve iyi talih de tam da bu nedenle açığa
çıkabilmektedir. Ayrıca endüstriyel Cumhuriyet bu haliyle Kozmos'un
sınırlarını da çizebilmektedir. Bu nedenle ki Aliş, cümlelerinin devamında
Kozmos'un dışındaki belirsiz dünyanın Kozmos'a sirayet çabasına ve
dahası bu belirsiz 'kötü ruhun' nasıl Kozmos'dan uzak tutulabileceğinin
anlatımını yapmanın çabasındadır. Aliş'in şu cümleleri de bunu
detaylandıran türdendir: "Kurtuluş hamlemizden ve kat'ı zaferimizden
sonra dahi, Türkiye'nin kendilerine muhtaç olduğu kanaatinden
sıyrılamayan dünya sanayi alemi, bugün anlar gibi olmuştur ki, Türk azmi,
hammaddelerini kendi işleyecek vasıtaları da yaratabilir." Aliş'in bu
cümlelerinden hareketle, 'Kurtuluş Savaşı' bir Kozmos'un sınırlarının
belirlenmesinin ve Cumhuriyete özgü bir Dünya'nın yaratılışının savaşıydı.
Aliş'in zihnindeki 'Evren' de bu Kozmos'un sınırlarına da vurgular
yapmaktaydı. Aliş onun "kesin zaferimize rağmen", dışarıdaki
bağımsızlığa muhalif sanayi dünyasıyla, hala Kozmos'un korunmasına dair
bir savaşın olduğunun vurgusuna girişmesi, aslında içerideki 'biz'in kalıcı
şekildeki tarifini yapabilmek içindi. Ancak başarıyı açık eden 'endüstriyel
mabetler', Kozmos'u tehdit eden düşmanlara sadece birer mesaj
niteliğindedir. "Fabrika" bu nedenle ki Kozmos'u koruyan kutsalın
tezahürü gibi, yurttaşın hayatına 'kökensel' (mitsel) anlamlar kategorisi de
sunabilmektedir. Aliş'in bu yönlü vurgular yapmasının da nedeni burası
olmaktadır. Nitekim onun aşağıdaki vurguları da bu yönlü içerimi daha da
detaylandıran türdendir saptamalar şeklindedir.
"Uzak ve yakın tarih hadiseleri bize gösteriyor ki, esir olmamak için
yalnız sınırlarına hakim olmak yetmiyor. Cepheden saldırmağa cesaret
edemeyen düşman, iktisadi yoldan, göz koyduğu ülkenin servet
kaynaklarını emiyor. Kediden korkan fareler ise, ambarları dibinden
delerler.
Cumhuriyet hükümeti, Türk yurdunu siyasi darbelerden olduğu
kadar, iktisadi darbelerden de korunmak içindir ki, muazzam
sanayileşme teşebbüsüne girişmiştir. Fabrikalarımızın sayıları her gün
artıyor."
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Foto 8: Gelecek olan 'aydınlığın', 'iyi talihin' ve 'refahın' anlatımını
yapmanın çabasındaki bir açılış günü pankartı
(https://www.tyb.org.tr/karabuk-safranbolunun-golgesindeki-demir-celiksehri-39999h.htm)

Kozmos bir 'illud tempus'ta kurtarılmış olsa da, Kozmos'un dışı kötü
ruhlarla ve düşmanlarla tıka basa dolu bir yerdir. Bu nedenle de içerinin
korunabilmesi için 'endüstriyel Cumhuriyetin', iktisadi yönden
'tılsımlanmasını' gerektirmektedir. Tam da bu gerekçeyle Cumhuriyet barış zamanında bile- etrafının kötü ruhlarla sarmalanmasından ötürü
memleketi tılsımlamaya devam etmek zorundadır. Bu korumanın reçetesi
de "muazzam sanayileşme teşebbüsü" ve "fabrikaların sayılarının her gün
artmasıdır". Her alanda açılan fabrikaların "ne sonu ne de ortası"
Karabük'tür. Aliş'in tabiriyle söylenecek olursa, İsmet Paşa'nın (Evren'i
kozmogonikleştiren kahramanın) bu nedenle ki "uğurlu bileği daha pek
uzun zaman mukaddes malaların sapını tutacaktır." Çünkü Kozmos'u
koruma işi, içerideki kutsal karakterin koruyucu çabalarının ürünüdür ve
bu bitmeyecek olan koruyucu savaşın nişaneleri de "korunanlar (yurttaşlar)
tarafından" bilinmeli, görülmeli ve bunlara neden olan "medeniyet
hatıralarını müzemizde saklanmalıdır. Atatürk'ün devrindeki hamlelerin
remzi olarak bu mukaddes malaları da inkılap müzesine koysak yeridir"
önerisinde bulunmaktadır. Mala'nın kutsal oluşu bütün bir kutsal
Dünya'nın yaratılışını ve kozmogonikleştirilmesini anlatan türden bir
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derinleştirme biçimidir. 'Mukaddes mala' (ya da malalar) endüstriyel
eserlerin içindeki hiyerofanik temelin görünür nişanları olduğu için,
gelecekteki mitsel arka planların açık ve seçik hale gelip bütün bir 'dünya
zamanında' korunması gerekenler listesinde olduğunu ortaya koymaktadır.
"Şeker, bez, cam, kağıt derken, bugün de dünyanın sayılı demir ve çelik
fabrikalarından birini kuruyoruz. Bu sanayileşme hamlemizin ne sonu,
hatta ne de ortasıdır; işin henüz başlangıcındayız. İsmet İnönü'nün
uğurlu bileği daha pek uzun zaman mukaddes malaların sapını
tutacaktır. Atatürk'ün devrindeki iktisadi hamlelerin remzi olarak bu
mukaddes malaları da inkılap müzesine koysak yeridir."

Foto 9: Açılış gününe dair Bartın Gazetesi Manşeti (01.04.1937)
(Kuş, 2009; 195)
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Foto 10: Fabrikanın açılış gününden bir kare
(https://www.tyb.org.tr/karabuk-safranbolunun-golgesindeki-demircelik-sehri-39999h.htm)
Daha açıktan bir tabirle 3 Nisan 1937 Karabük'te, bütün kozmogoninin
vücut bulduğu gündür. General İsmet İnönü (ya da "kahraman İsmet Paşa")
fabrikanın temelini bu tarihte atarak mekana bir gerçeklik ve gerçekliğin
bir ürünü olan kutsal bir form yüklemiş oldu. Artık Karabük -onun eliyleCumhuriyet için bir Kozmos'a dönüşmüştü açılış günü sonrasında da bütün
bir medyada bugünkü haberler görünür olmuştu. Ulus Gazetesi'nin manşeti
de bu yönde olmuştu: "Ana endüstriye başladık... İ. İnönü Karabük
Fabrikalarının temelini attı... Memleket müdafaası bugünden sonra daha
emin temellere istinad etmiş olacaktır". Bu haliyle de yine fabrika
özelindeki simgesel kodlar tekrar görünür olmaktadır. Ayrıca gazete, İsmet
İnönü'nün açılış konuşmasına dair 'nutkunu' da tam metin olarak gazetenin
ikinci sayfasına taşımaktadır. İsmet İnönü'nün açılış konuşmasına
odaklanıldığında da yine karşımıza bu türden vurgulara dair önemli
temalar çıkmaktadır. Bu temalar; 'bilim', 'endüstri', 'ekonomi ve refah',
'memleket savunması' ve son olarak da 'modernleşme ve ilerleme' şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Bilimin, savunmanın, refahın temsili olarak öne
çıkacak olan fabrika bütün bir memleketin ilerlemesinin de köşe taşı olacak
türdendir. İsmet İnönü'nün konuşmasında öne çıkan: "Modern ve ileri bir
millet endüstrisiz olmaz" vurgusu aslında, 'modern endüstriyalizme özgü
hayatın endüstriyel mabetlerle (fabrikalarla) ancak var olabileceğinin
anlatımıdır. Yine onun konuşmasında öne çıkan 'bütün bir memleketin
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endüstrileşmesi' vurgusu da yeni modern toplumun gelecek ibresini tayin
eden türdendir. Çünkü modern cumhuriyetlerin bütün anlam kurgusu,
geleceği bugünün içine çekebilmek üzerine kurgulanmaktadır. İsmet
İnönü'nün bütün konuşması da bu yönde detaylara parmak basan türdendir.
İlerleme ve kalkınma anlatısı tam da bu nedenle ki bütün vurguların
merkezinde olan en temel söylemsel kategori olarak öne çıkmaktadır.

Foto 11: Açılış gününe dair Ulus Gazetesi manşeti
(Kuş, 2009; 209)
Açılışla birlikte -daha önce de vurgusu yapıldığı gibi- simgeselleştirici
vurgular, anlatılar ve söylemler giderek daha da görünür hale
gelmekteydiler. Bunlardan bir diğeri de yine Ulus Gazetesi'nde açılışa dair
çıkan haberlerdir. Bu haberlerden birisi 6 Nisan 1937 tarihli yazıdır ve
Cemal Kutay imzasıyla yayınlanmıştır. Kutay, açılış gününe katılmış ve
izlenimlerini tam sayfa ve gezisinin detaylarını da sunan şekilde
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aktarmaktadır. Kendisinin Ankara'dan Karabük'e trenle yolculuk sürecini,
fabrikanın açılışını ve sonrasında Karabük'te geçirdiği vakitteki
izlenimlerini okuyucuyla paylaşmaktadır. Kutay'ın yazısında "eski bir
masal hakikat oldu" vurgusu özellikle dikkati çekmektedir. Onun bu
vurgusu Karabük'ün, masaldan simgesel olana geçişini, yani bir ontolojik
dönüşüm yaşayarak gerçekliğe erişimini ortaya koyan türdendir. Yazısında
-o da tıpkı diğerleri gibi- açılış günü merasimine değinirken, kutlamaların
Karabük için mahiyetini anlatmanın çabasındadır. Ayrıca endüstriyalizmin
taşıyıcılığını yapan modern Cumhuriyetle birlikte Karabük'ün talihindeki
dönüşümün ne boyutlarda olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Kendisini
açılış günü hareketliliğini gördüğünde kullandığı; "bu kalabalık insana,
fabrikalar bittikten sonra Karabük'ü ve onun yaratacağı hareketi
hatırlatıyor" vurgusu, artık somut bir gelecek ibresine dönüşen
Cumhuriyet'in Karabük'e dair ne türden bir gelecek anlatısı sunduğunun
saptaması şeklindedir. Kutay bu yöndeki vurguların hemen akabinde, bir
geçmiş dönem anlatısı olarak "Osmanlı köyü Karabük" ve "Cumhuriyet
köyü Karabük" temalı karşılaştırmalar yapmaktadır. Bunu yaparken de
Cumhuriyet sonrasında tren yolunun Karabük'ten geçişinin, buna katkısına
değinmektedir. Aslında bütün bunları yaparken de Cumhuriyet'in bir 'in
illo tempure'de (yazılı tarih öncesindeki) var olan kötü koşulları
sonlandırdığını ve insanlık adına yeni bir çağın başlatıcısı olduğunun
saptamasını yapmaktadır. Tüm bu yönlü vurgularının hemen devamında
Kutay, "yarınki Karabük"ün de anlatımına girişmektedir. Ancak bu
noktada şunu belirtmek yerinde olacaktır. Kutay yazısında, 'Osmanlı köyü
Karabük' ve 'Cumhuriyet köyü Karabük' şeklinde bir dikatominin ardından
'Yarınki Karabük'ün anlatımına girişmektedir. 'Yarınki (yani bugünkü)
Karabük'ün girişinde, şehre girenleri "Cumhuriyet kenti Karabük" yazısı
karşılamaktadır. Bugünkü bu yazı, geçmişteki simgesel anlatının zaman
içinde bir gerçekliğe dönüştüğünü ortaya koyan önemli bir detay
niteliğindedir. Bir bakıma Cumhuriyet Karabük'e bir gelecek anlatısı
sundu ve Karabük de bunun izinde bir tarih yaşamış oldu.
Kutay'ın vurgularının devamında 'Yarın ki Karabük'ü' anlatırken
söyledikleri de ayrıca dikkat çekici niteliktedir. Kutay, "Yarınki Karabük'ü
anlatmak için misali Türkiye'den almaya imkan yoktur" vurgusunu
yapmaktadır; "Yarınki Karabük Türk endüstrisinin kan ve can damarıdır."
Dahası sonrasında da bir gelecek ibresi edinen Karabük'ün anlatımına
girişmektedir: "Bu köy, bugün içinde olduğu inkişafı hamleleştirerek bir
kasaba, bir şehir ve nihayet bir endüstri ve iş merkezi olmaya doğru yol
alacaktır." Onun bu vurguları gelecek ibresinin merkezinde, bir hedef
olarak endüstriyalizmin odağındaki 'kalkınmanın' olduğunun anlatımıdır
ve gelinen noktadan geriye doğru bakıldığında, zamanın Kutay'ın bütün
vurgularını doğrulayan bir şekilde ilerlediği de görülmektedir. Ancak
yazının en can alıcı simgesel vurgularından birisini de Kutay yine bu
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noktada yapmaktadır. Onun vurgularında geçen; "yeşil tepeleri, bol suyu,
güler yüzlü tabiatı ve nihayet bu toprak parçası üzerinde demiri ilk defa
işleyen bir milletin torunları olmak gururunu taşıyan Türk çocuklarını
işaret ederek" şeklindeki saptamaları, olaydan/eylemden tarih ve dahası
anlam çıkarmanın çabasında olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle de
yaşananların 'anlamlı' kılınması çabası, Karabük'ün ve Karabük'teki
fabrika özelinde bir simgesel dönüşüm yaşadığını anlatmaktadır. Artık
Karabük bu yolla büyük bir tarihin ve onun ürünü olan kutsallığın parçası
haline gelmektedir.
'Masalsı olanın gerçeklik kazandığı Karabük'te artık anlatılar da büyük
bir dönüşüm yaşamış durumdadır. Tam da bu durumun bir çıktısı olarak,
"Karabük'te yıldızlar artık geceleri yalnız değildir" ve yeryüzünden
gökyüzüne doğru yükselen "ziya tayfları"yla birliktedir. Fabrikanın her
yanı aydınlatan 'kutsal ateşinin' ihtişamı, her görene kendisinin kutsiyetini
mitsellikler inşa edebilecek türden kabul ettirmektedir. Şehirdeki her baca
artık bir 'universalis columna' (evrenin direği) haline gelirken, Karabük'ün
kutsallığı da bir gerçeklik seviyesine taşınmış olmaktadır. Bu türden
vurguları ortaya koyan Kutay, "Karabük'te geceler, sayısız bacaların bir...
sema kadar zengin renkleri içinde... ihtişamlı olacak" vurgusunu yaparak,
'kutsal mekanın' artık 'semavi alemle' yarışacak bir boyut kazandığının
anlatımını yapmaktadır. Buradaki kozmogoni, yeni bir Evren'in tarifini
yapan türdendir. Bir Evren (yeni Karabük) bu yolla artık diğer evrenler
kadar ihtişamlı hale gelmektedir. Ancak 'kutsal inkişafın' feyz haline
kendini iyiden iyiye kaptıran Kutay, peşinden Karabük'ün bacalarının
yıldızlardan da ötede, kutsal bir ışık saçtığının vurgusunu yaparak, sadece
gece parıldayan yıldızların aksine olduğunu öne çekmektedir: "Demir ve
Çelik fabrikalarımızın bütün gece ve gündüz çalışacağını da unutmayınız"
vurgusunu yapmaktadır.
Fabrikanın kuruluşuyla bir 'sanctum sanctorum' (en kutsal yer) haline
gelen Karabük'ün kutsal ışıkları, hiç dinmeyecek ve sönmeyecek şekilde
Karabük'ü ve dahi semayı aydınlatacak bir Kutsal ışığa dönüşmüş
durumdadır. Yardibi'nin eliyle 'in statü nascendi' (varlık kazanan) kutsal
ışık, vücut bulduğu andan itibaren gören gözlerde kendisini kutsallaştıran
türden etkiler bırakmaktadır. Yardibi'nin elinden yükselen ateş, artık çok
net olarak şehirde bir kutsal ateşe dönüşmüştü ve kısa süre sonra da
'mitlerin merkezindeki ateş' niteliğine erişmişti. Bu 'ateş', seküler bir ateş
olsa da içinde simgesel, mitsel ve gizemli hallerin en doruk noktasını
taşıyan türdendir. Nitekim simgesel ve mitsel anlatılar; tarih, rasyonellik
ve bilimsellik temalarıyla sonrasında defalarca kere anlatılacak kitlesel bir
hal olarak 'halk kültürüne dönüşecek türden gerçeklikler kazanacaktır.
Ayrıca fabrikadaki ateşe dair bu kutsallaştırıcı vurgular, daha sonrasında
da örtükleşen mitlerle birlikte bacaların kendisinde karşılık bulmaya
devam etmişlerdir. Bugünlerde fabrikadaki her yüksek fırının ve bacasının
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Fatma, Zeynep, Ülkü10 gibi bir kadın ismi vardır. Muhtemelen premodern
evrede olunsaydı bu bacaların isimleri Kybele, Demeter, Ceres gibi kadın
isimleri olacaktı. Çünkü bu kadınlar evreni bereketlendiren gesta'ların
temsilindeki mitsel kadınlardır. Tarım ve bereket kültlerindeki tanrılar gibi
dünyayı kendi doğurganlıklarıyla (bereketlendirmeleriyle) var eden
kadınlardır. Bu nedenle ki Karabük'ün gesta'larını temsil eden 'bacalar' ve
'yüksek fırınların' adı bu türden bir kutsallığın tezahürü olarak (hiyerofanik
bir çıktıya karşılık gelerek) bugünlerde fabrikadaki en simgesel
noktalardan biri haline gelmektedir. Görünürdeki Zeynep, aslında 'homo
religiosus'un hayatındaki gesta'ların modern tezahüründen ibarettir. Çünkü
her kutsal mekanın gesta'ları, mekanı var eden formları bu şekilde açık
eden anlatılar sunmaktadır.

Yüksek fırınlara üretimlerin artması için doğurganlık özelliği nedeniyle kadın
isimleri veriliyor. KARDEMİR'de Fatma (1939-Türkiye'nin ilk yüksek fırını),
Zeynep
(1950),
Ülkü
(1962)
(https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/sanayi/kardemirin-metal-islemek-icinkullandigi-turkiyenin-ilk-yuksek-firini-yenilenerek-devreye-alindi/671637#:).
10
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Foto 12: Hakkı Yardibi'nin yukarıda anlatımını yaptığı ve ateşiyle
dillere destan olan Türkiye ağır sanayisinin ilk yüksek fırını Zeynep
(https://i.hizliresim.com/kguvkup.JPG)
Benzer yönlü vurguları -yani tarihsellikle mitselleştirme çabalarını- 4
Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yine tam sayfa olan şekliyle,
M. Turhan Tan imzalı yazıda da görmekteyiz. Tan'da benzer bir yolla;
olayı tarihi kılan ve tarihten de anlam çıkarmanın çabasında olan bir tavırla
hareket etmektedir. Dolayısıyla da Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nın
anlam arayışına, onu büyük bir tarihselliğin parçası kılarak katkı
sağlamaktadır. Nitekim Tan, yazısına 'tarihte demir' temasıyla
başlamaktadır ve 4 Nisan tarihli yazı da onun yazı dizisinin ikincisi sayısı
olmaktaydı. İlki 3 Nisan -yani açılış gününde- yayınlanmıştı. İkinci yazının
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girişinde Tan; "Türk mitolojisinde ve eski Türk dininde demirin ve
madenciliğin kısa bir tahlilini dün yaptık" vurgusunda bulunmaktadır.
Anlaşılan o ki Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'na Tan da -tıpkı diğerleri
gibi- tarihsel bir misyon biçerken, bunu bütün bir geçmişin sonundaki
halka olma durumuyla ortaya koymaktadır. Bu yolla da fabrika bütün bir
tarihin parçası haline getirilmiş olmaktadır. Nitekim Tan, bunun hemen
akabinde de; "Bugün garp alimleri tarafından Türklerin madenciliği
hakkında verilen hükümlerden bir 'kısmını kaydetmek ve yakın tarihteki
madenciliğimize de bir nebze temas etmek istiyoruz" vurgusunu yaparak,
olayın/eylemin bütünlüklü bir tarihin içindeki anlam arayışına dair
saptamalar yapmaktadır. Nitekim devamında, Contenau'dan hareketle
ortaya koyduğu "Küçük Asya'nın büyük serveti madencilikti" vurgusunun
hemen peşinden, Eti hükümdarlarının Mısırla olan madencilik ilişkisinin
anlatımını yapması da bu yöndeki çabasının ürünüydü. Aynı eserde
Eti'lerin demir madenciliği yaptığının da vurgusuna dikkati çekerek
halkayı çok daha geniş bir perspektife oturmaktadır. Bu yöndeki vurguların
ardından gelen anlatılarında Tan;
"bu kayıdlar Avrupa'nın bakın henüz tanımaya başladığı devirlerde
Türklerin demiri ve altını san'atta kullandıklarını göstermektedir.
Demirle tunç arasındaki bakır devrinde de Türkler san'atkardılar ve bu
kabiliyetle tunç devrini açmışlardı."
Tan'ın bu vurgularında dikkati çeken önemli bir nokta daha vardır.
Premodern aşamada zaman da mekan da türdeş değildi. Yani 'homo
religiosus' için mekan geometrik bir düzlem değildi. Her hangi bir nokta
"Dünya'nın Merkezi'ydi" ama başka pek çok nokta daha dünyanın merkezi
konumundaydı. Dünya'nın merkezinin sayısızca olması da söz konusu
dönem için hiç de sorun değildi. Çünkü ortada bir dünya değil, Dünya'lar
vardı. Ancak modern evrede Dünya'lar tek bir dünyaya ve zaman da
tarihsel olan 'çizgisel zamana' dönüşmüş oldu. Bu haliyle takvim de artık
'çizgisel zamanın' anlatıcısı hükmündeydi. Bunun da anlamı mekanın
modern zamanlarda çizgisel zamana özgü şekilde türdeş bir form edinmiş
olmasıydı. Bu durum da zamanın -yani tarihin- nerede başladığına ve 'in
illo tempore'nin nerede sonlandığına dair bir rekabeti ortaya
çıkarmaktaydı. Artık ortada bütünlüklü bir "dünya tarihi" var ve görüntü
uzlaşıya açık bir görünüm arz etse de gerçeklik, yerellerin diğer yerellerden
daha kadim, daha simgesel ve daha kutsal olduğunun ispatına girişmeye
neden olmaktadır. Bu nedenle de Tan'ın, Karabük'teki Demir ve Çelik
Fabrikasını anlatırken varmak istediği 'anlam' kategorisi, öncelikle rekabet
edilen Avrupa'dan daha kadim bir kökenselliğe sahip olduğunun
vurgusuyla açığa çıkmaktadır. Çünkü eylemin/olayın (yani fabrikanın
açılışının) ne kadar büyük bir anlam kategorisinin parçası olduğu ancak
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böyle bir anlatımla ortaya konulabilmektedir. Dahası modern insanın
türdeş mekansallık boyutunu bozuma uğratarak ona simgesellik katma
biçimi de bu yöndeki çabasında açığa çıkmaktadır. Nitekim bu vurguların
hemen ardından Tan'ın ortaya koyduğu: "Demek ki Avrupa Taş devrinin
sonunu yaşarken Türkler altı madeni birleştirerek yepyeni bir madde icad
edecek kadar ileri gitmiş bulunuyorlardı" vurgusu da aslında vermek
istediği bu yöndeki detayın anlatıcısı niteliğindeydi. Bu yöndeki vurguların
hemen ardından ortaya koydukları da onun bu yöndeki çabasını çok daha
açık bir hale getirmektedir. Buradan da "Türk madenciliğinin fasılasız
olarak yakın tarihe kadar yaşadığı neticesine varmış oluyoruz." Dahası
onun ortaya koyduğu aşağıdaki vurgular ise bu yöndeki anlatıyı daha da
detaylandıran türden ifadelerdir.
"Yakın tarih, Osmanlı Türklerinin yaşadıkları devirdir... Sultanların
ahlak ve zeka bakımından alçaldığı, memleketi de alçalttıkları güne
kadar madencilik bu mümtaz mevkiini muhafaza etti... Fakat maslahat,
bütün diğer işler gibi çığırından çıkmıştı. Dünyaya madeni tanıtan ve
madencilikte gene dünyaya üstadlık eden Türklerden bir zümre, yani
Osmanlı Türkleri artık Avrupa madenciliğine el açmış bulunuyordu.
Kudretli Cumhuriyet, Osmanlı devletinin madencilik cephesinde
bıraktığı gaflet ve atalet izlerini de işte ortadan kaldırıyor. Türk
madenciliğini yeniden kuruyor. Sevine sevine tekrar kutlu olsun
diyelim."
Sonuç Yerine
Bu vurgular Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın, 'Yeni Dünya'nın
(Cumhuriyet'in) neden simgesel derinliği en önemli noktalarından birisi
olduğunu ortaya koymaktadır. Cumhuriyet, 'Karabük'ü kurmuş ve ona
seküler -ya da profan- olan bir anlamlılık kategorisi yüklemiştir. Karabük
de benzer bir şekilde, Cumhuriyet'in o "derin tarihin" anlamlı bir kesiti
olmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle de 'tarihin başındaki tarihle'
'tarihin sonundaki tarih', Karabük özelinde birbirine eklemlenebilir bir hale
gelmektedir. Bu durum da Cumhuriyet'in yurttaşlarına dair büyük bir
simgesel derinleşmeyi ortaya koyabilir hale gelmektedir. Bu nedenle ki
seküler endüstriyalizmin, erken modern bağlamlarıyla düşünüldüğünde,
bir 'anlam yoksunlaşması' olduğunu söyleyebilmek çok da mümkün
değildir. Aksine 'homo religiosus'un anlama içkin dünyasından -ve dahası
tanrılarından- rol çalan bir eşiktir. Hatta bu rol çalış hali, onun
simgeselliklerle ilişkisini çok daha ileri bir boyuta taşımakta ve daha da
radikal düzeylere yönelmesine de neden olmaktadır. Fakat bütün bu
simgesellikler, mitselleştirmeler ve inşa edilen gizemleştirmeler bir
"gelecek projesinin" parçası kılınarak dünyadaki zamanın (modern çizgisel
zamanın) içine çekilmektedir. Tanrılar namına olmaktan ötede, dünyevi
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terminolojilerin (örneğin bilimin) parçası olarak ilan edilmektedir. Ancak
görüldüğü üzere modern insan da en az premodern insan (homo religiosus)
kadar simgesellikleri, mitleri ve de gizemleri olan bir insandır. Onun en
belirgin özelliği, premodern insan bütün bunları bilinç üstü bağlamlarda ve
tanrılar ekseninde yaşarken, modern insanın (aslında erken modern
insanın) bütün bunları yine bilinç üstü kesitlerde olsa da profanlaşan
özelliklerde sürdürmektedir. Çünkü modern insan da hiç şüphesiz 'homo
religiosus'un mümkün kıldığı ve onun ardılı olan bir insandır. Onun
izdüşümü olan bağlamsallıkları, farklılaştırılmış ve dahası kimi zaman da
üstü örtülmüş şekillerde yaşamaktadır. Ancak modern insan profan bir
insan olsa da bunun anlamı onun hayatında mitlerin, simgelerin ve
gizemlerin olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu açıdan modern
endüstriyalizmin izindeki Cumhuriyet en temelde bir anlam
yoksunluğunun tezahürü olan bir Cumhuriyet değildir. Aksine anlamlılığın
odak noktasını sekülarize bağlamların içine çekerek, onu daha simgesel ve
imgesel boyutlara taşımıştır. Türkiye'de de benzer yönlü içerimleri
izdüşümleriyle birlikte Cumhuriyet'in erken dönem endüstriyalizm eserleri
ışığında görebilmek mümkündür.
Günümüz koşullarından (geç modern evreden) modernitenin erken
evresine doğru bakanlar, bugünlerde ortaya çıkan 'anlamlılık' kertesinde
yaşanan 'radikal bireyselleşmeler' ve 'gelenek ötesileşmeler' nedeniyle
yabancılaşmalar yaşamaktadır. Dahası yaşanan bu yabancılaşmalar
nedeniyle, kendi hayatlarındaki radikalize olmuş bireyselliğin çıktısı olan
'anlam yoksunluğunun' açığa çıkış nedenini de yine bu noktanın bir sonucu
olarak görmektedirler. Fakat burada altının çizilmesi gereken en temel
nokta, erken modernitenin (ve Cumhuriyetler evresinin) mitler, imgeler ve
simgesellikler açısından bir körelme biçimini ortaya çıkarmadığıdır.
Aksine Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kuruluş evresi özelinde
irdelenerek bakıldığında mitler, imgeler, simgeler ve gizemler açısından
profanlaşan erken modern insanın da en az promdern insan (homo
religiosus) kadar yoğun bir içeriğe sahip olduğudur. Geç modern evre de
hiç şüphesiz modern evrenin ürünüdür. Geç modern bireyin bu evrede
yaşadığı dönüşüm, anlam açısından profanlaşan modern insanın anlamlılık
kurgularını, radikal bireyselliklere özgü şekilde ve bilinçaltı bağlamlara
indirerek sürdürüyor olduğudur. Onun bugünlerde gündelik hayatındaki
öznellikler temelinde anlamlılık kategorileri var etme çabasının da nedeni
burası olmaktadır. Dolayısıyla 'homo religiosus'un simgesel içerikleri,
modernitenin erken evresinde yaşanan profanlaşmalar nedeniyle Eliade'nin ortaya koyduğunun aksine- biliçaltına inmedi. Simgesel olanın
bilinçaltına iniş evresi, geçmişin hükümsüzleştiği ve modernitenin gelecek
oklarının kırıldığı 'geç modern evrede' ortaya çıkmıştır. Bu yazının
sınırlarındaki tartışma da modernitenin erken evre gerçekliğini ortaya
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koyan 'örnek olay incelemesiyle' bu durumu çok net bir şekilde ortaya
koyabilmektedir.
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1.Giriş:
Kur’an’da şiir ve şair konusu değerlendirildiğinde doğrudan veya
dolaylı ifadelere rastlamak mümkündür. Şiirde iktibas yoluyla âyetler
şiirde zikredilmiş veya telmih edilmiştir. Örneğin, sevgiliye kavuşma
isteğiyle “Yâ leyteni küntü türaba” (Nebe-40) gibi toprak olma isteğinin
ifadesi sıkça gündeme gelmektedir. Yine sevgilinin güzelliği ifadesinde
“Yûsuf” sûresine sıkça gönderme yapılır. Yine sevgilinin boyu, saçı ve
ağzının güzelliği hususunda âşığın okuduğu her zaman “Elif, Lâm, Mim”
(Bakara-1)’dir.
Divan şiirini besleyen kaynakların başında Kur’an’daki kıssalar
gelmektedir. Peygamberlerin başından geçen ibretli hikâyelerden
yararlanma geleneği dikkati çekmektedir. Bunun yanı sıra bilhassa
sevgilinin güzellik unsurlarının ifadesinde sûre ve âyetlerden
faydalanılmıştır. Mesela; sevgilinin saçlarının ve boyunun uzunluğu
hususunda “bakara”, dudaklarının ve ayva tüylerinin ifadesinde “kevser”,
yüzünün parlaklığı söz konusu ise “ve’ş-şems”, alnı için “kamer” gibi
sûrelerin teşbih unsuru olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Şiir ve şâir hususunda Kur’an’da bazı âyetlere rastlanmaktadır. Bu
âyetlerden bazılarını şöyle gösterebiliriz:
36:69. Biz ona (peygambere) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da.
Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık Kur’an’dır.
69:41. Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!
69:42. Bir kâhin sözü de değildir(o). Ne de az düşünüyorsunuz!
26:226. Ve onlar yapamayacakları şeyleri söylerler.
26:224. Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar.
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2.Tartışma:
2.1.Kur’an
Kur’an dört semavî kitabın en son indirilenidir. Vahiy yoluyla, Cebrail
vasıtasıyla Hz. Peygambere gönderilmiştir. Diğer kutsal kitaplar bir kavme
indirildiği halde Kur’an-ı Kerim bütün insanlık indirilmiştir. Kur’an 114
sûre 6666 âyettir.
Divan şiirinde sevgilinin güzelliği, yüzü, saçları, boyu, gözü, kaşı, ayva
tüyleri vb. güzellik unsurlarının ifadesinde benzetme unsuru olarak
anılmıştır. Divan şiirinin kaynakları arasında Kur’an önemli bir yer
tutmaktadır. Şairler birçok âyeti anlam ve söz yoluyla iktibas ederek
şiirlerinde kullanılmıştır. Bir şair kendisinin ve devrinin bir hayat düsturu
olarak kabul ettiği ve inançlarından bir adım uzaklaşılmayan o
dönemlerde, dinin en sağlam ve sarsılmaz kuralları olan âyetleri elbette
şiirde de söz konusu etmişlerdir. (Pala, 1999). Kur’an’ın anıldığı pek çok
beyit bulunmakta olup bunlardan birkaç tanesine aşağıda yer verilmiştir:
“Mest olupdur çeşm ü ebrûnun hayâlinden imâm
K’olunmaz mihrâbda bir harf-i Kur’anı dürüst” (Ahmed Paşa, G.20/4)
“N’ola gelse hat-ı sebzin ne hatâsı kim
Kâ’benin çevresine âyet-i Kur’an yazalar” (Necâtî Beg, G.206/2
“Ne bilir okumayan Mushâf-ı hüsnün şerhin
Yere gökden ne için indiğini Kur’an’ın” (Fuzûlî, G. 161/5)
Divan şiirinde Allah tarafından peygamberlere indirilen semâvî
kitapların içinde en çok Kur’an’ın adı geçmektedir. Kuran’ın kelime
anlamı “kara’a” fiilinden hareketle ve Kur’an’ın 17.Sûre, 95.âyette
geçtiğince “okumak”tır. Kur’an’ın Fâtihâ’dan sonraki ikinci sûresi olan
Bakarâ, (286 âyet) en uzun sûredir. Bu sûre, İslâm hukukunun birçok temel
hususunu ifade etmektedir.
Bu çalışmada şiire kaynaklık etmesi bakımından Kur’an dikkate
alınmıştır. Bunun yanı sıra Kur’an’a bağlı olarak Tevrat ve İncil’den de
söz etmek gerekir. Âyetlerin isnadıyla şunlar söylenebilir: Tevrat, dört
kutsal kitaptan biri olup Hz. Musa’ya indirilmiştir. Beş bölüm, 39 cüz’den
oluşur. Beyitte indirildiği topluluk olan Yehuva ile birlikte geçer.
Kur’an’da Âli İmrân, Mâide, Tevbe, Fetih, Saff ve Cum’a gibi sûrelerde
zikredilen Tevrat, İsrailoğulları’na indirilmiştir. “Biz içinde doğruya
rehberlik ve nûr olduğu halde Tevrat’ı indirdik. Kendilerini (Allah’a)
vermiş peygamberler onunla, Yahudilere hükmederdi (Mâide Sûresi,
44.âyet). Tevrat ve İncil’in indirilmesi Hz. İbrahim’den sonradır. “Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Hâlbuki Tevrat ve İncil,
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kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?” (Âli İmrân
Sûresi, 65.âyet).
İncil, dört mukaddes kitaptan biri olup Hz. İsâ’ya indirilmiştir:
“Önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak izleri üzerine Meryem oğlu İsâ’yı
arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr
bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt
olmak üzere İncil’i verdik” (Mâide Sûresi, 46.âyet).
2.2.Kur’an ve şiir
Elbette en son inen kitap Kur’an, en son peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v)’dir. Divan şiirinde umumiyetle sevgilinin yüzü için müşebbeh olan
Kur’an kullanılmıştır. Şair, sevgilinin yüz güzelliğini ifade için bu dinî
unsurlardan faydalanmış, aynı zamanda mukayeseye gitmiştir:
“Görmeyelden Mushaf-ı hüsnini nâr-ı hasrete
Yakdı Tevrat-ıla İncil’in Yehuva-y-ıla Rûm” (Şemsî Paşa, 255/4)
Divan şiiri, Kur’an’daki sûreleri ve bu sûrelerdeki âyetleri telmih,
teşbih, hüsn-i ta’lil, istiare ve mecaz gibi çeşitli vesilelerle zikretmiştir.
Mesela, sevgilinin yüzünün güzelliğinden bahsederken “ve’ş-şems”, yine
dudak ve ayva tüylerinin estetiği anlatılırken kevser, saçının, gözünün
karalığı anlatılırken ve’l-leyl, saçının uzunluğu anlatılırken bakara, siyah
saçların döküldüğü gerdanı güzelliğinde ve’d-duha gibi sûreler şiire ilham
vermiştir.
Şairler, şiirde anlamı güçlendirmek için kimi zaman doğrudan âyet ve
sûrelerden alıntı (iktibas) yapmışlar kimi zaman da telmih yolunu
seçmişlerdir. Duygu ve düşüncelerini daha kuvvetli ifade etme bakımından
Kur’an’daki kıssalardan istifade etmişlerdir. Kur’an’daki bu ilhama dayalı
tespitler hususunda yapılan kıymetli bir çalışma Mehmet Yılmaz
tarafından yapılmıştır. Yine Reyhan Keleş tarafından hazırlanan “Divan
Şiirinde Âyet ve Hadis İktibasları” adlı çalışma dikkat çekicidir. Bu
çalışmada 22 divan üzerinden tespit edilen âyet ve hadis iktibasları
incelenmiştir (Ay, 2017).
Tebbet Sûresi, Hz. Peygamber’in amcası olan Abdu’l Muttalib (lakabı
Ebû Leheb) mahiyet taşır. Ebû Leheb, İslâm dinine düşmanlığıyla
bilinmektedir. Bedr Gazası’ndan kısa bir süre sonra ölmüştür. Edebiyata
telmih yoluyla giren Ebû Leheb, daima menfi’liğiyle anılır. Şiirde
zikredilen Bû Turab ise Hz. Ali’nin lakabı olup, Ebû Leheb’in ateşine
karşılık, ateşi teskin edecek su olarak zikredilmektedir;
“Saç tozından oduma tâ sakin ola Bû Leheb
Âb-ı rahmetdür dem-i Ahmed hakıyçün Bû Turâb” (Şeyhî, 3/6)
347

Hz. İbrahim, daha çocukluğunda hakikati arama sevdasındadır. Put
yapıp satmakla geçinen üvey babası Azer’e karşı gelmiş, putları kırmıştır.
Azer, aynı zamanda Nemrud’un vezir ve hazinedarı idi.
Bir gün müneccimler Nemrud’a: “Bu yıl doğacak bir erkek çocuk, senin
t’ac ve tahtını yıkacak, putlarını kıracak, seni de öldürecek” dediler.
Nemrud, bunun üzerine doğan bütün erkek çocukları öldürüyordu (Tarlan,
252). Hz. İbrahim doğunca anası onu bir mağaraya gizledi. Arada bir gider
gelir onu parmaklarını emer bulurdu. Parmaklarından bal ve süt emerdi.
Anası onu görmüştü. Bu durumdan Azer haberdar değildi. Hz. İbrahim
büyüdü, gelişti. Anası onu mağaradan çıkardı. Çıkar çıkmaz göğe baktı,
yıldızları gördü. Müşteri yıldızını ilâh sandı. Yıldız kaybolunca aya ve
güneşe Tanrı dedi, onlar da kaybolunca: “Benim Allah’ım bunlar değildir;
yeri ve göğü yaratan benim Allah’ımdır” dedi. (Enâm Sûresi, 79.âyet).
Hz. İbrahim, putları kırıp Ka’be’yi inşâ etmiştir. Ka’be ile şiirde gönül
ilgisi kurulur. Bu itibarla bir gönül yapmak Ka’be bina etmek gibi sevap
olarak değerlendirilir:
“Mukarrerdür bu ‘ârif gönlü yapmak Ka’be yapmakdur
Revâdur Ka’be bünyâd idesin şâhum Halîl- âsâ” (Tulum, Tanyeri,
17)
Nemrud denilince ilk akla gelen Hz. İbrahim’dir. Nemrud tarafından
ateşe atılması, Cebrail’in ateşten kurtarmak için yardım teklifi ve bu teklife
karşılık Allah’a sığınma ve ateşin peygamber üzerinde esenlik olması ile
şiirlerde telmih ve teşbihler yoluyla anılmasına imkân tanımıştır. Ayrıca
şairlerimiz onun Halil ismini “halis dost” mânâsında da kullanmışlardır.
Hz. İbrâhim, Nemrud ve ateş kelimeleriyle de mazmunlar oluşturulmuştur
(Onay, 1993: 215).
Yine Nemrud’un ateşine odun taşıyan ve lanetlenen katırın sıkça adı
geçer. Katır, yaptığı işten dolayı lanetlenmiş ve “ebter” ol! denmiştir. Hz.
(Halil) İbrahim, bunun yanı sıra oğlu Hz. İsmail’i Allah’a kurban etmek
istemesiyle şiirlerde sıkça zikredilmektedir (Sâffat Sûresi, 99-107.âyetler).
Sevgili uğruna kendini kurban eden aşığın bahsinde bu olaya telmih
yapılır. Hz. İbrahim’le ilgili Bakara, Hicr, Meryem, Enbiyâ ve Şuarâ
Sûrelerine bakılabilir. Allah’ın kudretini göstermesi itibariyle (260.âyet)
ibret vericidir.
Hz. İbrahim, şiirlerde daha ziyade Cebrail, ateş ve esenlik kelimeleriyle
birlikte zikredilmektedir. Nemrud’un ateşine atılan Hz. İbrahim’i Cebrail
bu ateşten kurtarmak istemiş o ise Allah’a sığınmıştır. Nemrud’un ateşi
ona esenlik ve serinlik olmuştur:
“Eylemezsen gayrıdan ey dil temennâ- yı halâs
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İbn-i ‘Azer gibi sen gülzâr idersin nârunı” (Şemsî Paşa- 442/4)
İsrailoğullarının son peygamberi kendisine İncil indirilen ve bir mucize
olarak Meryem’den babasız olarak doğan Hz. İsa’dan Kur’an’da 22 yerde
bahsedilmektedir. Daha ziyade bebekken konuşması, mesh edişiyle
hastaları iyileştirmesi ve ölüleri diriltmesiyle şiirde çeşitli hayallere imkân
tanımıştır. Konuşmaması ve küçüklüğü ile çoğu kez “yok” veya “hayal”
olarak vasf edilen sevgilinin konuşması Hz. İsa kabilinden bir mucizedir.
Âşığın hasta gönlü için ihya edici bir nefese sahiptir. “Bunun üzerine
Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile nasıl
konuşuruz?”(Meryem Sûresi, 29.âyet). “Çocuk şöyle dedi, Ben Allah’ın
kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi ve beni peygamber yaptı”(Meryem Sûresi,
30.âyet).
Divan şiirinin ilk ustalarından Necâtî (asıl adı İsa’dır), kendisiyle
mukayese edilen devrinin büyük şâiri Ahmed Paşa için aşağıdaki beyiti
kaleme almıştır;
“Necâtî’nin dirisinden ölüsü Ahmed’in yeğdir
Ki İsâ göklere ağsa yine dem urur Ahmed’den” (İsen,Latifî Tezkiresi,
s.334)
Necâtî yukarıdaki beyitte hem göğe yükseldiği varsayılan Hz. İsâ’ya
hem de kendisinden sonra gelen Hz. Muhammed’e işaret eder. Bunun yanı
sıra kendisini de şiir sahasında göklere çıkarır.
Yine şiirlerde Hızır ve İlyas peygamberle birlikte zikredilen şiirin
önemli bir ismi de İskender (Zülkarneyn)’dir. İskender, âb-ı hayatı
araması, Hızır peygamberle yakınlığı, zulûmata girmesi, yolculukları,
ordusu, cihangirliği gibi hususlarda şiire konu olmuştur. Hz. Hızır ve Hz.
İlyas, âb-ı hayâtı içmeye nail olmuşlardır. Halk arasında iki peygamber
adının bir arada olması (Hıdır-İlyas) ile Hıdırellez kutlamaları yapılır. İki
peygamberin buluştuğu beş mayısı altı mayısa bağlayan gece dualar edilir,
isimlerini peygamberlerin defterine yazdırmak için değişik ritüeller
uygulanır. Hz. Hızır’ın, âb-ı hayât kıssasına bağlı olarak karada; Hz.
İlyas’ın da denizde başı dara düşenlerin yardımına koştuğu inancı vardır.
Bu muhtevada divan şiirinde yüzlerce beyite rastlamak mümkündür. Hz.
İlyas, Kur’an’da iki yerde geçmektedir. “Şüphesiz İlyas da
peygamberlerdendi. O halkına bir zamanlar şöyle seslenmişti: Allah’tan
korkmaz mısınız? Yaratanların en güzelini bırakıp Ba’l adlı puta mı
tapıyorsunuz? Allah, hem sizin hem de önceki atalarınızın Rabbidir. O
zaman, onu yalanladılar: Şüphesiz onlar, huzura getirilecekler. Ancak
Allah’ın ihlaslı kulları bunun dışındadır. Sonradan gelenler içinde ona iyi
bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas’a. Biz, iyilik yapanları işte böyle
ödüllendiririz. Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandı” (Kur’an-ı Kerim,
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Saffât Sûresi, 123-132). “Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı da hidayete
erdirdik. Onların her biri iyi, sâlih kulardandı” (Kur’an- Kerim, En’âm
Sûresi, 85) (Sona, 2017).
İskender’in Ye’cüc ve Me’cüc kavmi üzerine sed yaptırması da zaman
zaman ele alınır. İskender, divan edebiyatında çoğu zaman Kur’an’da adı
geçen Zü’l-karneyn ve Makedonyalı Büyük İskender ile karıştırılmaktadır.
Makedonyalı İskender, daha ziyade hocası Aristo’ya yaptırdığı ayna ile
birlikte zikredilir. İskender’in hayatı üzerine yazılmış olan
İskendernâme’lere bakıldığında bu karışıklık daha net görülmektedir
(Yekbaş, 2010, 296). Hatta Mısır ve İran gibi derin izler bıraktığı ülkelerde,
böyle bir kahramanın ancak kendilerinden olması gerektiği fikri ile
avunulmuştur. Firdevsî’nin uydurma gerçeklerle onu kendi kanından
sayması, kırılan gururlarının da tamiri demekti. Bu nedenle Firdevsî onu
İran şahları arasında gösterir ve buna delil olarak da Târih-i Dehkan’dan
aldığını söylediği şöyle bir tez ileri sürer: İskender, Feylekos
(Philippos)’un oğlu değil, onun kızının oğludur. Dârâ ile üvey kardeştirler,
Dârâ’nın babası Dârab, Makedonya hükümdarının kızı Nâhid ile
evlenmiştir. Kızda ağır bir koku sezen Dârab bu kokuyu “İskenderiş”
denilen ve rum ülkesinde yetişen bir otla tedavi yolunu tutarsa da gönlü
kızdan soğuduğu için onu babasına iade eder. Oysa kız hamile kalmıştır.
Çocuğu doğunca da otu hatırlayarak ona “İskender” adını koyar (Pala,
1990). Gerek Makedonyalı Büyük İskender, gerek Yemenli Zü’l-karneyn
gerekse şiirlerde adı geçen İskender-i Zülkarneyn hikâyeleri çoğu kez
birbirine karışmaktadır.
Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cüc ve Me’cüc
bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana
bir vergi verelim mi?” (Kehf:94).
İskender, zulûmat ve âb-ı hayât ifadeleriyle birlikte anılmaktadır:
“Zulmet- i kalb-i adû içre arar âb-ı Hayât
Heft kişver padişahı yâ Sikender kılıç” (Hayretî, 11/21)
Sevgilinin dudağı âb-ı hayat suyudur, dudak etrafındaki ayva tüyleri ise
zulumattır. Bu suya ulaşmak herkese nasip olmamıştır. Âşıklar da âb-ı
hayat yolunda İskender misali zulumatta kaybolurlar:
“Lebleri âb-ı hayâtın her kim eylerse taleb
Teşnelikden âkıbet cân virür İskender gibi” (Şemsî Paşa, 418/4)
Sevgilinin dudakları kevser suyudur, çevreleyen ayva tüyleri ise kevser
havuzunun kenarındaki yeşilliktir. Âşık nazarında lebin bir katresini içmek
kevser içmekle aynıdır. Âb-ı hayât gibi aşığın hasta gönlüne ilaçtır,
iksirdir:
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“Ey tabîb-i cân u dil bîmâr-ı ‘ışkam çâre kıl
Sûre-i kevser hakı şekker lebün emdür bana” (Zâtî, 3/6)
Birçok mucizesiyle tasavvur ve tahayyüllere konu olmuş bir peygamber
de Hz. Mûsâ’dır. Hz. Musa, tasavvuf atmosferi içinde yetişen şair için
duygu ve heyecanlarını dile getirme bakımından önemli bir ilham
kaynağıdır (Uzun, 68, 2016). Hz. Musa, tecelli olayının yaşandığı yer olan
Tur’un yansıra yaşadığı yer olan Eymen (Medyen), (Tâhâ Sûresi, 40.âyet)
ile de şiirde zikredilir:
“Bilürsin kim senün Mecnûn’unam iyi saçları Leylâ
Güzergâhum ‘aceb midür olırsa vâdi-i Eymen” (Şemsî Paşa, 274/3)
Eline koynuna sokup çıkarınca elinin bembeyaz bir nur olması (yed-i
beyzâ), suları kan şeklinde akıtması, kurbağa yağdırması, elindeki asasını
yere vurunca yılana dönüşmesi, Kızıldeniz (bahr-i kulzüm)i yürüyerek
geçmesi, Tur’da Allah’ın cemalini görmek istemesi, konuşması ve bir nur
şeklinde tecelliye mazhar olunca bayılması, Firavun’la mücadelesi gibi
mucizelerle şiiri zenginleştirmiştir. Elinde yılana dönüşen asası, sevgilin
saçı olarak tahayyül edilip teşbihe maruz kalmıştır. Sevgilinin yüzünü
görünce kendinden geçen âşığın halini anlatmak için tecelli olayından
yararlanılmıştır. Saç-yılan teşbihinde asaya telmih yapılır: “Bunun üzerine
Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan
(oluvermiş)” (Şuara:32). “Elini de koynundan çıkardı,, o da seyredenlere
bembeyaz görünen (nur saçan) bir şey oluvermiş” (Şuara: 33). Zâtî, beyaz
zambağın açılışını Mûsâ’nın mucizesi yed-i beyzâ gibi görüp şöyle
demektedir;
“İtdi zanbak yine sırr- ı yed- i Beyzâyı ‘ayân
Açılup mu’cize gösterdi görün Mûsî- vâr” (Zâtî, 487/5)
Sesiyle aşığa tercüman olan Hz. Davud, demiri işlemesiyle malumdur.
Şiirlerde demiri işlemesi ile âhen-dil sevgiliye gönderme yapılır. Sesiyle
sevgilinin cevr ü cefası karşısında âh ü efgân eden aşık hatıra gelmektedir.
Hz. Davud ile ilgili olarak Bakara (2/251) ve Neml Sûreleri (27/15)
bakılabilir. “Andolsun biz Dâvûd’a tarafımızdan müstesna bir lütufta
bulunduk. Ey dağlar! Onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar! Siz de dedik
ve onun için demiri yumuşattık” (Sebe’ Sûresi, 10.âyet):
“Şemşîr-i tâb-nâk u zıyâ-bahşı gûyıyâ
Âhendür oldı Hazret-i Dâvûd elinde mûm” (Küçük, 1994) (Bâkî, 323/3)
Sevgilinin taş kalbini yumuşatmak, Hz. Davud’un demiri mum gibi
yapmasına benzetilir:
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“Dil-i sengin-i yârı eyledüm nerm
Egerçi âheni mûm itdi Dâvûd” (Hayâlî- 45/3)
Davud Peygamber’in oğlu olan Hz. Süleyman, hem padişah hem de
peygamberdir. Allah tarafından kendisine pek çok mucizeler verilmiştir.
Kuşlar başta olmak üzere hayvanlarla konuşur, onların dilini anlarmış.
Cinlere ve rüzgâra emretme yetkisine sahipmiş. Üzerinde İsm- i A’zam
yazılı bir yüzük (mühr) sahibi olması onun hükmüne işarettir. Daha ziyade
veziri Âsaf, karısı Cerrâde, Sabâ melikesi Belkıs ile olan münasebetleri
şiire girmiş ve değişik tasavvur ve tahayyüllere imkân tanımıştır. Kur’an-ı
Kerim’de Hz. Süleyman’la ilgili 53 âyet bulunmaktadır. Bu âyetler ona
verilen ilim ve hikmetlerden bahseder. “Süleyman’ın cinlerden,
insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı; hepsi bir arada
(onun tarafından) düzenli olarak sevk ediliyordu” (Neml: 17). Hz.
Süleyman’la ilgili şiirde en çok bahsi geçen karıncalarla konuşmasıdır.
Karınca (Neml), şiirde daha ziyade sevgilinin ayva tüylerinin karşılığıdır.
Karınca-hatt teşbihinde dudak da şerbet, bal vb. tatlılara teşbih edilir.
“Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar!
Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin,
dedi” (Neml: 18).
Neml Sûresinde Hz. Süleyman ile karıncaların münasebeti anlatılır.
Karıncanın ahvalini nasıl Hz. Süleyman anlarsa şairin de halini ancak
sultanı anlar:
“Pâdişehden gayrı yokdur Şemsî ahvâlün bilür
Anlamaz hâlin karıncanun Süleymân olmayan” (Şemsî Paşa,
278/5)
“Süleyman, onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim!
Beni, bana ve ana- babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın
iyi işler yapmaya muvaffak kıl! Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat”
(Neml: 19).
Hz. Süleyman’ın hemen her şâir tarafından söz konusu edilen yüzüğü,
ona mucizevî bir güç vermesi yanında kimi zaman küçüklüğü ile sevgilinin
ağzına da teşbih edilir:
“Teşbih olmasa idi Süleymân’ın yüzüğüne
Halka musallat olmaz idi bu kadar nişân” (Necâtî, 21/3)
Divan şiirindeki estetik algıya göre nasıl karganın güle konması uygun
düşmeyip, onu bülbül yapmazsa, her yüzük takanın peygamber
olamayacağı ifade edilmiştir:
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“Yüzüg urunmag ile her kişi hem-ser olmaz
Takınur ger çü Süleymân Peygamber hatem” (Necâtî, 19/37)
Güzellik timsali Yûsuf’unun hasretiyle ağlamaktan gözleri ağarmış
(kör olmuş) Ya’kub, şiirde sevgilinin hasretiyle gözlerini kaybetmiş aşığın
timsalidir. Kur’an’da onunla ilgili 15 kadar âyet vardır. Her zaman Hz.
Yûsuf ile birlikte anılan peygamber, gözlerinin görmez oluşu, yıllarca
ağlaması, külbe-i ahzan’ı, gözlerinin açılması vs. telmihleriyle ele alınır.
Hz. Yûsuf’un kardeşleri tarafından kanlı gömleğinin getirilmesi ve
babaları Hz. Ya’kub’a takdimindeki tavrı için Yûsuf Sûresi 18.âyete
bakılabilir; “Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. (Ya’kub)dedi
ki: Bilakis nefisleriniz size (kötü) bir işi güzel gösterdi. Artık (bana düşen)
hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan,
ancak Allah’tır.
Gömlek (pîrehen), üç yerde kendini göstermektedir. Öncelikle Hz.
Yûsuf’un ölümüne delalet olsun diye kardeşleri tarafından babasına
götürülen kanlı gömlek. ikincisi Züleyha tarafından sırtından yırtılan
gömlek ve üçüncüsü Hz. Yûsuf’un Mısır sultanlığı devrinde yardım
almaya gelen kardeşlerine kendisinden bir alamet diye babasına gönderdiği
gömlek;
“Gülün pirâhen-i Yûsuf gibi dâmânı çâk olmuş
Nesîm-i perdedâr kıldı meger mekr-i Zelîhâ’yı” (Bâkî) (Küçük, 1994,
s.502)
ُاُقُتُرُبُتُُالسُاعُةُُوُانُشُقُُالُقُمُر
Şiirde sevgilinin maddî güzelliğinden bahsedilirken en çok zikredilen
mucize “şakku’l-kamer”dir. Yüz teşbihinde en fazla müracaat edilen ay
benzetmesidir. Yüz, mâh-ı tamâm, mâh-ı tâbân gibi terkiplerle dolunay
olarak düşünülür. Yüzü tam ortadan ikiye ayıran parmak ise Hz.
Peygamber’in ayı ikiye ayırdığı parmağı olarak tasavvur edilir. Böylece
şiirde yüzde şakku’l-kamer mucizesi tezahür etmiş durumdadır. “Vakit
yaklaştı ve ay yarıldı” (Kamer Sûresi, 1.âyet).
Yine yüz güzelliğinin ifadesinde tasavvurlardan biri de güneştir.
Rüyasında sevgilinin yüzünü gören âşık, uyanır uyanmaz bir telaşla ve’şşems sûresini okur. Adını güneş anlamına gelen Eş-Şems kelimesinden
alan 15 âyetlik sûre, “Güneşe ve onun aydınlığına andolsun ki” diye başlar.
Ay’dan sonra seyyare içinde sevgilinin yüz güzelliğini anlatmada sıkça
ilham sağlamaktadır:
“Çünki denildi ona Ve’ş-Şems dahi Ve’d-Duhâ

353

Rûyına alnına mihr ü mâhı benzetsem nola” (Ak, 1987) (Muhibbî, 4/4,
s.41, ,)
Bunun yanı sıra mi’rac hadisesi, parmağından su akıtması, hayvanlarla
konuşması, güneşi geri döndürmesi, pişmiş kuzunun dile gelmesi, taşların
dile gelmesi, ölüleri diriltmesi, körlerin gözlerini açması, hurma ağacının
hemen meyve vermesi gibi. Bu mucizelerden daha ziyade “şakku’l-kamer”
ve “güneşi geri döndürmesi” şiirde mevzu edilmiştir;
“Sırr-ı engüşt-i Nebî var meğer o bînîde
K’itdi yüzünde ‘ıyân muc’ciz-i şakku’l-kameri” (Nev’î, 548/3), beyitte
Hz. Peygamber’in parmağıyla ayı ikiye ayırmasına telmih bulunmaktadır.
Eski alfabemizin ilk harfi olan Elif üzerine şiirde pek çok tasavvur ve
tahayyül bulunur; eski şiirde simgesel olarak her zaman sevgilinin boyunu
karşılamıştır;
“Kadd-i yâra kimisi ‘ar ‘ar didi kimi elif
Cümlenün maksûdı bir ammâ rivâyet muhtelif” (Ak, 1987) (Muhibbî,
s.4)
Divan şiirinin kurucularından sayılan Vezir Ahmed Paşa bir beytinde
sevgilinin boyunu “elif” harfine benzetmekle kalmıyor, saçı ve ağzını da
dâhil ederek gönle “elif-lâm-mim” okutuyor. Şeklî açıdan leff ü neşr
kurgusuna uygun bu beyit aynı zamanda hüsn-i ta’lil sanatı için de güzel
bir örnek teşkil eder. Elif-lâm-mim aynı zamanda Kur’an-ı Kerîm’in en
uzun sûresi olan Bakara Sûresinin ilk âyeti böyle başlar;
“Mushaf’ta kadd ü zülf ü dehânun mı gördü kim
Dil tıflı okuduğu elif-lâm-mimdür” (Ahmed Paşa, 134/3)
Sevgiliye kavuşmak arzusu öylesi şiddetlidir ki hakikatte mümkün
olmayacak vuslat için eski şiirde değişik hayaller kurulmuştur. Toprak,
sevgilinin yürürken bastığı yerdir. Ancak toprak olunca sevgilinin zarif
ayağını öpmek mümkündür. Bu itibarla şairlerin hayallerinin dile
getirilmesinde Nebe Sûresi’nden yararlandıkları dikkati çeker. Nebe
40.âyet’in meâli şöyledir: Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini
karşısında göreceği ve inkârcının,” Keşke toprak olsaydım!” diyerek
dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık.
“Sâye-i serv-i bülendin yollar üstinde görüp
Hassaten dir cân u dil “Yâ leyteni küntü türâb” (Yılmaz, 1992, s.179)
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“Çagırur Rûhu’l-Kudus “yâ leytenî küntü türaba
Seb dökerken cür’a-i La’lin yere kanım gibi” (Yılmaz, 1992, s.179)
Şair, sevgilinin servi boyunun gölgesinin yolların üstüne düştüğünü
görünce, can u gönülden o yolun toprağı olmayı arzulamaktadır.
Yine bir başka beyitte de billur kâse sevgilinin testiden su içtiğini görüp
o dudağa vasıl olmak arzusuyla toprak olmayı hayal eder:
“Kûze-i Eyyûb’dan cânâne nûş eylerse âb
Kâse-i billûr dir “Yâ leyteni küntü türâb” (M.Pertev, 31.b- Bektaş,
2015/115)
Sevgilinin güzellik unsurlarından belki de en çok üstünde durulanı
gözdür. Zira göz, kaş ve kirpiklerle mürekkeb haldedir. Göz, bu anlayışa
bağlı olarak, sâhir olarak vasf edilir. Büyü, sihir söz konusu olunca hemen
akla gelen Hârut ve Mârut olur. Bu meleklerle birlikte kule, kuyu
kelimelerine rastlamak mümkündür. Sevgili bir nazarıyla âşıkları baştan
ayağa büyüle ve bendesi yapar. Büyü ilminin pîri kabul edilen bu iki melek,
sihri bu gözlerden öğrenmiştir. Bu mukayesede amaç sevgiliyi üstün
kılmaktır. Bakara Sûresi, 102.âyette melekler şöyle zikredilmektedir:
“Onlar, Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup
söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kâfir olmadı fakat şeytanlar
kâfir oldular; çünkü insanlara sihri Bâbil’de iki meleğe, Hârut’la Mârutla
indirileni öğretiyorlardı. Hâlbuki bu iki melek ‘Biz ancak imtihan
vasıtasıyız, sakın küfre sapma!’ demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi”
Sevgilinin güzellik unsurlarından göz(çeşm, dîde, ‘ayn), çene
(zenehdan), saç, ben (hâl), ayva tüyü (hat) kirpik (müje, müjgân) gibi
unsurlar ya doğrudan büyücüye ya da büyüye vasıtaya benzetilmiştir. Çene
genellikle Bâbil kuyusu, üzerindeki hâl ve hat ise Hârût olarak ele
alınmıştır. Saç, bazen Hârût’u çene kuyusuna asan ip, bazen de bizzat hârût
olarak düşünülmüştür. Göz, Hârût’la Mârût’a büyü öğreten bir üstaddır.
Kirpik, göz mürekkebine dil sürerek vefk yazan bir bir büyü kalemidir.
Aşığın gönlü ise sevgilinin zenahdanına düşmüş ya da saçına asılmış baş
aşağı duran bir Hârût’tur. (Aslan, 2015, 493).
Örnek Beyit:
“Senün sehhâr-ı çeşmün sihrini Hârût ile Mârût İşitdi
Ser-nigûn oldı yire geçdi hicâbından” (Zatî, G. 1046/3: C
III, 28)
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“Sihr ta'lim eylemekde gamze-i câdû-yı dost
Çâh-ı Bâbilde eder Hârût-ı fettân ile bahs” (Ahmed Paşa,
G. 22/4: 129)
şiirinde ismi geçen meleklerden olan Hârût ve Mârût sihir ve büyü ile
ilişkilendirilmiştir. Şiirde sihir ve büyü konusu işlendiği vakit, Hârût ve
Mârût’a telmihte bulunulduğu, bunlar üzerine mazmunlar kurulduğu ve
şairlerin bu mazmunlardan etraflı bir şekilde yararlandığı görülmektedir.
(Kardaş, 2013, s.36).
Sadece divan şiirinde değil şiirin söylendiği her yerde en çok işlenen
sevgili ve sevgiliye dair unsurlardır. Sevgili-âşık ilişkisinde vazgeçilmeyen
bir karakter de rakiptir. Bu karakterin özelliği aşkın derecesini arttırmak,
aşığın daha fazla mücadele etmesine vesile olmaktır. Zira rekabet, daha
fazla fedakârlık gerektirir. Bu sevginin yaşanması meselesinde rakiple
ilgili her zaman menfi tasavvur ve tahayyüller dikkat çeker: Gül-bülbül
ilişkisinde rakibin diken olması, yine aynı ilişkide bülbülün zarafetine
mukabil rakibin karga olarak düşünülmesi gibi. Hep sevgilinin yanında
bulunması ve eşiğinde bekçilik yapması itibariyle de çoğu zaman rakip, it,
seg, kelp olarak düşünülür. Bütün bunların yanı sıra münafıklık söz konusu
olunca rakibin şeytan olarak adlandırılması da dikkati çeker. Âdem
yaratılmadan önce Azâzil adıyla bilinen ve Kerrûbiyûn denilen dört büyük
meleğin de hocalığını yapmış olan şeytan, Allah’ın emrine itaat etmeyince
huzurdan kovulmuş ve “la’în” sıfatıyla lanetlenmiştir. Şiirde bu sıfatıyla
rakibin ifadesinde kullanılmaktadır. Bu meseleye dair hikâye Kur’an-ı
Kerîm’de şöyle anlatılır: “Rabb’in meleklere, Ben, balçıktan, işlenebilen
kara topraktan bir insan yaratacağım: O’na ruhumdan üflediğimde ona
secdeye kapanın, demiştir. Bunun üzerine İblis’in dışında bütün melekler
hemen secde ettiler. O, secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Allah:
Ey İblis, secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir? dedi. O,
balçıktan yarattığın insana secde edemem, dedi. Öyleyse defol oradan. Sen
artık kovulmuş birisin. Doğrusu hesap gününe kadar la’net sanadır, dedi.
Rabbim, beni hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar ertele, dedi.
Allah: sen bilinen gün gelene kadar bırakılanlardansın, dedi. Rabb’im beni
saptırdığın için and olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel
göstereceğim; halis kıldığın kulların bir yana onların hepsini saptıracağım,
dedi. Allah şöyle dedi: Benim gerekli kıldıklarım, dosdoğru yol bulur.
Kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar
bunun dışındadır” (Hicr Sûresi, âyet-28-43). İşte şeytanın bu haline
istinaden âşık nazarında rakip, vazifesi ve konumu gereğince bu sıfatla
şiirde sıkça zikredilmektedir:
“Mey-fürûşun eger almazsan elinden ayağı
İy melek-çihre hemân yıkdun evin şeytânun” (Şemsî Paşa, 193/2)
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Her daim insanı yolundan saptırmak, onun elindeki değerleri yok etmek
gayretinde olan şeytan, Hz. Süleyman’ın mucizevî yüzüğünü de hile ile ele
geçirmiş ve denize atmıştır. Sevgiliye kavuşmak mucize kabilindendir.
Kısmet olunca olmaz iş yoktur. Hz. Süleyman’ın bir balığın karnından
çıkıp tekrar yüzüğüne kavuşması gibi vuslat ancak bu kadar zordur. Bu
yüzük (mühr), ancak Süleyman’a yaraşır şeytana değil. Tıpkı sevgilini
la’lini öpmek rakibe layık olmadığı gibi:
“La’lün piyâle gibi diler kim öpe rakîb
Hîç dîv olur mı mühr-i Süleymân’a müşterek” (Şemsî Paşa, 207/3)
Rakip, her zaman âşıkla sevgilini arasında engeldir. Varlığıyla yaşadığı
yeri cennete çeviren sevgilinin yanına ulaşmak mümkün olmaz. Vuslat,
cennet; fürkat ise cehennem tasavvurudur. Sevgilinin yaşadığı yer âşıkların
ziyaretgâhıdır. O kadar kalabalıktır ki orada âşık kendine bir yer bulamaz.
Cennetle cehennem arasında bir tepe olarak bilinen A’raf, değişik hayal ve
düşüncelerle şiire girmiştir. Dağlar içinde belki de en çok adı geçendir.
A’raf, Kur’an-ı Kerîm’de bilinen bir sûre adıdır ki 46-48 âyetlerde onunla
ilgili bilgiye ulaşılabilir (A’raf Sûresi, âyet, 46-48):
“Cennet-i kûyında yir yok kesret-i ‘uşşâkdan
İy rakîb-i rû-siyeh bilmem yirün A’raf mı” (Şemsî Paşa, 455/5)
3.Sonuç:
Divan şiirini besleyen kaynakların başında Kur’an’daki kıssaların
geldiği dikkati çekmektedir. Beyitlerin bazılarında doğrudan iktibas
yoluyla bir âyetin yer aldığı veya sûre isminin zikredildiği görülmektedir.
Bunun yanında bilhassa sevgiliyle ilgili hususlarda âyetlere telmih veya bir
sûreye telmih yoluyla değinildiği görülecektir. Çalışmada şiirlerde geçen
bütün sûre ve âyet isimlerinin dökümü yapılmamış olup şâirin düşünce ve
hayallerini ifadeye yardımcı olması bakımından daha ziyade divan şiirinde
bunlardan nasıl faydalanıldığına işaret edilmiştir. Şiirde mazmun yapısı
içinde sûre ve âyetlerin fonksiyonu hususunun şiir için ne kadar önemli
olduğu görülecektir.
Zengin tasavvur ve tahayyüllerin ürünü olan divan şiirini anlamak,
sevmek ve zevk almak için öncelikle Kur’an’daki kıssaları çok iyi okuyup
anlamak gerekmektedir. Bunun yanında bu şiiri besleyen mitoloji, tarih,
felsefe, sosyoloji, folklor ve tabiat bilgisi vb. kaynakların da dikkate
alınması gerekmektedir.
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