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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TEMALI ŞİİRLERDE CUMHURİYETE YÖNELİK
KULLANILAN METAFORLARIN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF THE METAPHORS USED FOR THE REPUBLIC IN POEMS WITH THE
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Halim GÜNER
Dr., Muş Alparslan Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-1537-7655
Özet
Duyguların ifade edilmesinin en iyi yollarından biri de şiirdir. İçindeki coşkuyu, sevinci, duygusal
patlamaları ancak şiir ile dile getirmek sanatsal bir hayranlık uyandırmaktadır. Bu nedenledir ki 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı üzerine yazılan birçok şiir vardır. Cumhuriyet’e yüklenen duygusal
bağların ifadesi şiirde kendini bulmaktadır. Şiirde kelime anlamlarının yetmediği yerde metafor
yani benzetmelerin kullanımı anlam sınırlarını aşmaya yaramaktadır. Örneğin “Cumhuriyet’in
insanlara güzel günler sağladığını” söylemek için “Cumhuriyet Güneş gibidir” demek yetmektedir.
Böylece Güneş metaforu kişilerin algılarında çeşitli ve daha geniş anlamlar uyandırmaktadır. Bu
nedenle şiirlerde bolca metafor görmek mümkündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı üzerine yazılan
şiirlerde de Cumhuriyet’in benzetildiği metaforlar kullanılmaktadır. Bu şiirlerdeki metaforların
incelenmesine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamış olması büyük bir eksikliktir. Böyle
önemli bir eksikliğin giderilmesi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiirlerde geçen
metaforların incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaca uygun olarak yöntem
fenomenoloji olarak belirlenmiştir. Nitel bir yöntem olan fenomenoloji olguların detaylı bir şekilde
kategorize edilmesini ve incelenmesi sağlamaktadır. Bu araştırmanın da amacı şiirlerde kullanılan
Cumhuriyet metaforlarını kategorileştirme ve incelemedir. Şiir sitelerinde elde edilebilen 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı temalı 58 şiir araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu şiirler tek tek
okunmuş ve kullanılan metaforlar tespit edilmiştir. 58 şiirden 23 şiirde Cumhuriyet’e yönelik
metaforlara rastlanmıştır. Bu 23 şiirde 33 farklı metafor tespit edilmiştir. Yol, hürriyet, yüz, kan,
taç, şeref, namus, ay, miras, emanet, hazine, sevgi, kapı, şan, kutsal gün ve vs. gibi kelimeler
Cumhuriyet yerine kullanılan metaforlardır. Bu metaforları kategorileştirmek mümkün olamamıştır.
Şiirlerde “yol” metaforu beş defa, “hürriyet (özgürlük-istiklal)” metaforu dört defa, “taç” ve
“güneş” metaforları 3’er defa kullanılmıştır. Diğer tüm metaforlara, şiirlerde, birer defa
rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: 29 Ekim, Cumhuriyet, Şiir, Metafor
Abstract
One of the best ways to express emotions is through poetry. Expressing the enthusiasm, joy, and
emotional explosions within only through poetry arouses artistic admiration. For this reason, there
are many poems written on 29 October Republic Day. The expression of the emotional ties
attributed to the Republic finds itself in poetry. When word meanings are not enough in poetry, the
use of metaphors serves to overcome the limits of meaning. For example, it is enough to say
"Republic is like the sun" instead of to say "the Republic provides good days for people". Thus, the
Sun metaphor offers various and wider meanings in people's perceptions. Therefore, it is possible to
see plenty of metaphors in poems. In the poems written on October 29 Republic Day, metaphors
that simulate the Republic are used. It is a great deficiency that no research has been found to
examine the metaphors in these poems. The aim of this study is to examine the metaphors in the
poems on 29 October Republic Day in order to eliminate such an important deficiency. For this
purpose, the method has been determined as phenomenology. Phenomenology, a qualitative
method, provides a detailed categorization and examination of the phenomena. The aim of this
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research is to categorize and examine Republic metaphors used in poems. 58 poems with the theme
of 29 October Republic Day, which can be obtained on poetry websites, constituted the sample of
the study. These poems were read one by one and the metaphors used were determined. There are
metaphors for the Republic in 23 poems out of 58 poems. 33 different metaphors have been
identified in these 23 poems. Words such as road, freedom, face, blood, crown, honor, honor, moon,
inheritance, trust, treasure, love, door, glory, holy day and etc. are metaphors used instead of the
Republic. It has not been possible to categorize these metaphors. In the poems, the metaphor of
"road" is used five times, the metaphor of "freedom (freedom-independence)" four times, and the
metaphors of "crown" and "sun" three times. All other metaphors have been encountered once in
poems.
Keywords: October 29, Republic, Poetry, Metaphor
GİRİŞ
Şiirin konusu fikirler, duygular, yerler, insanlar ve olaylar olabilmektedir. Şiir duyguları
keşfedebilir ve bir insan deneyiminin resmini oluşturabilir. Gill (1995) şiirlerin sıradan konuşma
veya yazıya benzemediğini, kelimelerle özel olarak yapılmış nesneler olduğunu yazmıştır. Demek
ki şiir kelimelerin seçimi ve bunların dizilişi sayesinde okuyucunun dikkatini çekmekte ve mesajını
iletmektedir. Şiirde, konuşma figürünü içeren figüratif dil adı verilen benzersiz bir unsur vardır. Bu
figürler mecazi anlamlar taşımaktadırlar ve Metafor da bir tür mecazi anlamdır.
Şiirlerde olduğu gibi geleneksel toplumların konuşmalarında ve yazılarında da bolca metaforlar
kullanılmıştır. Metafor kelimesi bir şeyden diğerine bir anlam aktarması anlamına gelen bir yunanca
kelimedir (Nikitina & Furuoka, 2008). Psikologlara göre ise metafor sosyal olayların
haritalandırılmasıdır (Morgan, 1983). Ayrıca metafor biliş ve iletişimin önemli bir aracı (Ortony &
Fainsilber, 1989) veya iki alan arasında bağlantı kurma (Kramsch, 2003) anlamlarına da
gelmektedir.
Şiirler önemli ve toplumsal olayları etkili bir şekilde dile getirmenin güzel bir yoludur. Ülkemizin
tarihinde birçok önemli olay vardır. Bu olaylardan en önemlilerinden biri de 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramıdır. Elbette böyle bir tarihsel olay kendini bolca şiirlerde de göstermiştir. Bazen doğrudan
anlatım ile bazen de metaforlar ile Cumhuriyet şiirlerde yaşamıştır. Şiirlerde cumhuriyetin
benzetildiği metaforların neler olduğu ilginç bir inceleme konusudur. Ne yazık ki yapılan
araştırmalarda literatürde bu boşluğun doldurulmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışma
Cumhuriyet konulu şiirlerde Cumhuriyet yerine kullanılan metaforların incelenmesini kendine konu
edinmiştir. Literatürdeki bu boşluğun doldurulması da bu çalışmanın önemini göstermektedir.
YÖNTEM
Model: Fenomenoloji bu çalışmanın modeli olarak belirlenmiştir. Nitel modellerden biri olan
fenomenoloji kişilerin deneyimleri ve yaşantıları ile ilgilendiği gibi nitel verilerin kategorilere
ayrıştırılması ve temalaştırılması ile de ilgilenmektedir (Mertens, 2010, s. 235). Bu model dâhilinde
metaforların tespiti, kategorilere ayrılması ve metaforların nedenlerinin incelenmesi uygun bir
şekilde yapılmaktadır.
Çalışma Grubu: Bu araştırmanın örneklemini çeşitli şiir sitelerinden (http://www.siirparki.com/,
https://www.siir.gen.tr/, https://siirleri-oku.com/, https://www.siir.gen.tr/ ve benzeri sitelerden)
toplanan cumhuriyet konulu 58 şiir oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analiz: Veri toplamak için internetten faydalanılmıştır.
Cumhuriyet temalı şiirler 29 Ekim ve Cumhuriyet kelimeleri ile Google arama motorunda
aranmıştır. Sitelerden örnekleme uygun 58 şiir bulunmuştur. Toplanan bu şiirler Cumhuriyet yerine
kullanılan metaforların tespiti için incelenmiştir. Sonuç itibari ile 23 şiirde toplam 33 farklı
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cumhuriyet benzetmesine/metaforuna rastlanmıştır. Bu
çalışılmıştır.

metaforlar kategorilere ayrılmaya

BULGULAR
Cumhuriyet temalı şiirlerin metafor analizinde Cumhuriyet yerine kullanılan 33 çeşit metafor tespit
edilmiştir. Bazı metaforlar başka şiirlerde de geçtiği için toplam 42 metaforun kullanıldığı
belirlenmiştir. Bu metaforlar şunlardır: yol, hürriyet, yüz, gönül, göz, kan, derman, mutluluk, taç,
güneş, şeref, namus, emanet, ay, çelenk, miras, su, Türklük, temel, hazine, sevgi, kol, kök, dal,
üstat, al rengi, gençlik, kapı, şan, farz, kutsal gün, özgürlük ve istiklal. Bu metaforların ortak
temalar altında gruplandırılması mümkün olamamıştır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramına dair yazılan şiirlerde Cumhuriyet’in benzetildiği metaforların
incelenmesinde en çok “yol” metaforunun kullanıldığı görülmüştür. Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Ellinci
Yıl Marşı şiirinde, Mehmet Şahin’in Cumhuriyet şiirinde, Şemsettin Arık’ın Cumhuriyet Marşı
şiirinde, Mustafa Yıldırım’ın Cumhuriyet Seni Çok Seviyorum şiirinde ve Cesim Der’in Sen
Cumhuriyet şiirinde Cumhuriyet yola benzetilmiştir. Yol metaforu bazen özgürlük yolu, bazen
hayat yolu, bazen de aydınlık yolu olabilmektedir.
Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Ellinci Yıl Marşı şiirinde Cumhuriyet insanca varlık yoluna ve çağdaş
uygarlık yoluna benzetilmiştir.
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.
Mehmet Şahin’in Cumhuriyet şiirinde Cumhuriyet yine özgürlük yoluna benzetilmiştir.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Şemsettin Arık’ın Cumhuriyet Marşı şiirinde Cumhuriyet hayat yoluna benzetilmiştir.
Türk'ten yok ulu bir millet
Türk'e açıktır şan yolu
Hayat yolu Cumhuriyet.
Mustafa Yıldırım’ın Cumhuriyet Seni Çok Seviyorum şiirinde Cumhuriyet yola benzetilmiştir.
Aydınlığa doğru giden yol sensin,
Çağdaşlığa kucak açan kol sensin,
Yükselmenin kökü sensin dal sensin,
Cumhuriyet seni çok seviyorum.
Cesim Der’in Sen Cumhuriyet şiirinde ise Cumhuriyet aydınlık yola benzetilmiştir.
Uygarlık yolunu seninle bulduk
Çağdışı rejimi geride koyduk
Tek bir yürek olup sana sarıldık
Aydınlık yolusun sen Cumhuriyet.
Şiirlerde Cumhuriyet’in ikinci olarak en çok benzetildiği metafor “hürriyet” metaforudur. Mehmet
Necati Öngay’ın 29 Ekim şiirinde, Engin Tunca’nın Cumhuriyet şiirinde, Hüseyin Sığırtmaç’ın
Cumhuriyet Var Olsun şiirinde ve Cesim Der’in Sen Cumhuriyet şiirinde Cumhuriyet yerine
hürriyet (özgürlük-istiklal) metaforu kullanılmıştır.
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Mehmet Necati Öngay’ın 29 Ekim şiirinde Cumhuriyet hürriyete benzetilmiştir.
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!
Engin Tunca’nın Cumhuriyet şiirinde Cumhuriyet kazanılmış hürriyete benzetilmiştir.
Atamızdan emanettir,
Seksen yıllık Cumhuriyet.
Kazanılmış hürriyettir,
Seksen yıllık Cumhuriyet.
Hüseyin Sığırtmaç’ın Cumhuriyet Var Olsun şiirinde Cumhuriyet özgürlüğün adına benzetilmiştir.
Yönetimin üstadı.
Özgürlüğün tam adı.
Yok eden saltanatı.
Cumhuriyet var olsun.
Cesim Der’in Sen Cumhuriyet şiirinde ise Cumhuriyet istiklalin adına benzetilmiştir.
Otuz Ağustos'ta düşmanı boğdu
Temel ilkelerin birinde yoldu
Fikirde beslenip başkentte doğdu
İstiklal adısın sen Cumhuriyet.
Üçüncü sırada en çok benzetilen ve eşit olarak üçer defa metafor olarak şiirlerde geçen “taç” ve
“güneş” metaforlarıdır. Taç metaforu Ömer Bedrettin Uşaklı’nın Akdeniz’e Doğru şiirinde, İsmail
Hakkı Sunat’ın Cumhuriyet şiirinde ve Kasım Kaplan’ın Yaşasın Cumhuriyet şiirinde geçmekte ve
her üç şiirde de cumhuriyet baş tacına benzetilmiştir.
Ömer Bedrettin Uşaklı’nın Akdeniz’e Doğru şiiri;
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...
İsmail Hakkı Sunat’ın Cumhuriyet şiiri;
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça!
Kasım Kaplan’ın Yaşasın Cumhuriyet şiiri;
Bayram edin çocuklar, hakkınız bayram sizin,
Bu gün en kutsal günü, bayramı ülkemizin.
Ay yıldızlı bayraklar mavi semanın süsü,
Sonsuza dek başlarda tacıdır hepimizin.
Süleyman Zaman’ın Bu Cumhuriyet şiirinde, Yaşar Nabi Nayır’ın Cumhuriyet Bayramında şiirinde
ve Fahrünissa Elmalı’nın Cumhuriyet Güneşi şiirinde Cumhuriyet yerine “güneş” metaforu
kullanılmıştır. Her üç şiirde de aynı metafor olarak yani güneş olarak benzetim yapılmıştır.
Süleyman Zaman’ın Bu Cumhuriyet şiiri;
Zamanım seninle, irşat olmuştur
Gerçek aydınlığı, sende bulmuştur
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Her zaman özüyle, bağlı kalmıştır
Halkın güneşidir, bu Cumhuriyet.
Yaşar Nabi Nayır’ın Cumhuriyet Bayramında şiiri;
Yaşatmaz bu havadan başka bir hava bizi,
Ancak bu yol götürür, biliyoruz, güneşe.
Ceddimiz nasıl önce tapardıysa ateşe.
Öyle Cumhuriyetle doldurduk kalbimizi.
Fahrünissa Elmalı’nın Cumhuriyet Güneşi şiiri;
Nihayet temizlendi,
Yabancılardan vatan.
Cumhuriyet güneşi,
Parladı işte o an.
Cumhuriyetin benzetildiği diğer metaforlar ise şiirlerde birer defa geçmiştir. Uzunluğundan dolayı
tümü bulgu olarak burada verilmemiştir. Fakat ilginç olan birkaç metafor aşağıda yazar ve geçtiği
mısra bilgisi ile beraber metafor kelimesi koyulaştırılarak verilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engin Tunca: Atamızdan emanettir
Günay Tulun: Ve sonunda mutluluk – Bir Ekim sabahında – Uzattı ışığını
Behçet Kemal Çağlar: Cumhuriyet şereftir, namustur Cumhuriyet
Halil Soyuer: Yirmi dokuz Ekim’de – Yeni bir ay parladı – İşte bu parlak ayın –
Cumhuriyettir adı
İsmail Hakkı Sunat: Bir çelenk ol da seni – Başımızda göreyim
Mehmet Bozkurt Esenyel: Sensin Atamdan kalan – En büyük miras
Bayram Durbilmez: Gelip geçse nice sene – Gençlik sahip çıkar yine – Korunmalı bu
hazine
Mustafa Yıldırım: Hiç bitmeyen bir sevgisin içimde
Süleyman Saylan: Çağdaşlığa kapımız – Cumhuriyet şanımız
Can Yücel: Çünkü sünnet değil, farzdır Cumhuriyet …

SONUÇ ve TARTIŞMA
Şiirlerde incelenen ilk metafor yol metaforudur. Cumhuriyet beş şiirde yola benzetilmiştir. Bu
yollar bazen özgürlük yolu, bazen hayat yolu, bazen de aydınlık yolu olarak anılmıştır. Yol
metaforu okuyucunun algısında birçok anlam oluşturur. Cumhuriyet yoldur çünkü yol kurtuluştur,
kavuşmadır, ulaşmadır. Ayrıca yol medeniyeti de temsil eden bir metafordur. Böylece cumhuriyet
medeniyete ulaştıran yol olmaktadır. Medeniyette içinde özgürlük, bilim, insanlık, gibi birçok
güzelliği içinde barındırır.
Yol metaforundan sonra göze çarpan diğer metafor hürriyet (özgürlük-istiklal) metaforudur.
Cumhuriyet’in hürriyete benzetilmesi verilen mücadele, kurtuluş ve özgürlüğe kavuşmayı
anımsatmaktadır. Ayrıca insanın ancak özgür olduğunda mutlu ve var olabileceğini ve bunu
teminatçısının da Cumhuriyet olduğuna işaret etmektedir. Yani Cumhuriyet özgürlüktür-hürriyettir
çünkü savaşarak kazanılan bağımsızlığın nihai ve asıl adımı halkın cumhuriyet ile özgürleşmesidir.
Cumhuriyet temalı şiirlerde geçen ve dikkati çeken diğer iki metafor taç ve güneştir. Cumhuriyet’in
taca benzetilmesi değerinin büyük olduğunu burgulamak içindir. Çünkü başımızın tacısın gibi
deyimler değerin ve önemin baş üstünde taşınacak kadar büyük olduğunu ve dolayısıyla
Cumhuriyet’in böyle eşsiz değerde olduğunu belirtmiş olmaktadır. Güneş ise hayat, neşe ve huzur
kaynağıdır. İnsanların güzel bir yaşama ancak Cumhuriyet ile kavuşabileceği güneş metaforu ile
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betimlenmiştir. Ayrıca güneş karanlığı gündüze çevirmektedir. Böylece bu benzetme ile karanlık
olan bir dönemin cumhuriyet ile aydınlandığı vurgulanmıştır.
Sonuç olarak Cumhuriyet yol, hürriyet, taç ve güneş metaforu dışında 29 metafora daha
benzetilmiştir. Diğer meteforlar da bu dört metafor gibi olumlu ve pozitif anlam taşıyan
metaforlardır.
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KEMALİZM’İN FİKRİ KAYNAKLARI VE ULUS DEVLET İNŞASINDAKİ ROLÜ
Pürlen ÜÇER SUNAR
Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
https://orcid.org/0000-0001-6264-271X
Özet
Kemalizm, birçok kimselere göre yepyeni düşüncelerden oluşan bir ideoloji ya da oluşum olarak
algılanabilir ancak gerçekte belli alanlarda kopuşların gözlemlenmesiyle birlikte kendisinden önceki
dönem ile süreklilik gösteren sistemli düşünceler bütünüdür. Nitekim Kemalizm’in fikri kökenleri,
18. ve 19. yy. Batı düşüncesine, Osmanlı aydınlarına, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve partisine ve
Osmanlı modernleşme çabaları ile birlikte Jön Türk ideolojisine kadar götürülebilir. Çünkü
Kemalizm’in temel amacı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Bu düzeye ulaşmak içinde
Cumhuriyet devrimcileri, Batılı kurum ve değerlerin ülkeye taşınması gayesinde olduğundan
Kemalizm modernleştirici bir işlev görecektir ve bu anlamda konu bizi modernleşme çabalarının
başladığı Tanzimat Dönemi’ne kadar götürecektir. “Kemalizm’in ilkeleri de, Mustafa Kemal’in
seleflerinin düşünceleri, Osmanlı dönemi “Batılılaşma” fikirleri ve yine Osmanlı dönemi fikir
akımları ile kimi zaman kopuşlara ve farklılıklara rağmen genel bir ifade ile süreklilik arz
etmektedir. Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi’ne devreden düşünceler doğrultusunda, eklektik bir
biçimde oluştuğu genel kabul gören ve devletin resmî ideolojisi olan Kemalizm’in fikri kaynakları
incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kemalizm, Modernleşme, Devrim, Kemalizm’in ilkeleri, ideoloji.
Abstract
Kemalism, can be perceived as an ideolog or formation consisting of brand new ideas according to
many people. However, this notion is actually a systematic series of ideas that have been formed as
a continuation of the preceding period, despite the fact that some breaks are observed in certain
areas. Indeed, the intellectual origins of Kemalism can be traced back to the thoughts of the
Ottoman intellectuals, the Committee of Union and Progress, and the Young Turk ideology.
Because the main purpose of Kemalism is to reach the level of contemporary civilization.
Kemalism served as modernization at this point, as the Republican revolutionaries aim to bring
Western institutions and values to the country in order to reach the level of modern civilization.
Therefore, the subject will take us back to the Tanzimat Period, when modernization efforts began.
The principles of Kemalism, the thoughts of Mustafa Kemal’s predecessors, the ideas of
“Westernization” in the Ottoman period and the thought movements of the Ottoman period,
generally put forward thoughts in the same direction, despite the sometimes ruptures and
differences. In this study, the intellectual sources of Kemalism, which is the offical ideology of the
state and which is generally accepted to have formed eclectically as a whole of ideas transferred to
the Republic Period, has been examined.
Keywords: Kemalism, Modernization, Revolution, Principles of Kemalism, İdeology.
GİRİŞ
Kemalizm, her ne kadar bir ideoloji olarak Cumhuriyet döneminde şekillense ve Cumhuriyet
döneminin resmî ideolojisi olarak nitelendirilse de Kemalizm’in tarihsel gelişim çizgisi çalışmanın
seyrini Osmanlı dönemine çevirmiştir. Tanzimat dönemi sonrası pozitivizm ve ittihatçı düşüncenin
etkisiyle oluşmaya başladığı anlaşılan Kemalizm düşüncesi, İttihat ve Terakki dönemindeki
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düşüncelerden beslenmektedir. Nitekim Kemalizm bir devrim ideolojisidir ve İttihat ve Terakki
Döneminde ve Jön Türkler ile atılan ilerici olarak nitelendirilen girişimler, toplumu Kemalist
Devrim için hazırlamıştır. Yani, birbirine eklemlenen düşünceler zincirinde, bir süreklilik içerisinde
Kemalizm, ittihatçılardan alınan düşünceler doğrultusunda geliştirilmiştir. Kemalizm, Cumhuriyet
döneminde, Türk ulusal kimliğinin inşa edilmesi sürecinde büyük rol üstlenmiştir. Burada belirtmek
gerekir ki Kemalizm, Atatürk’ün hayatta olduğu süre boyunca bir ideoloji olarak tanımlanmasından
kaçınılmıştır ve kavramın çok yaygın olarak kullanılmadığı bilinmektedir. Bu resmî ideolojinin
temel unsurlarını veren “altı ok” olarak nitelendirilen Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık,
Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık ilkelerinin dahi Anayasaya, neredeyse tüm yenileşme
hareketlerinin tamamlandığı 1937 gibi geç olarak nitelendirilebilecek bir zamanda girmiştir. Bunun
nedeni olarak, böyle bir ideoloji nitelendirilmesinin, devrimi sekteye uğratabileceği ihtimali
düşüncesidir. Atatürk tüm konuşmalarında ve partilerin kongrelerinde bu ilkelerin içerik ve
tanımlamalarını oluşturmuş; 1927 ve 1931 yılları arasına ilkeler partilerin tüzük ve programlarında
yer almış; 1935 yılında “Kemalizm” olarak adlandırılmış ve nihayetinde 1937’de Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına girmiştir. Bir ideoloji olarak da Kemalizm, daha çok 1960 darbesinden
sonra nitelendirilmeye başlanmıştır.
KEMALİZMİN FİKRİ KAYNAKLARI VE ULUS DEVLET İNŞASINDAKİ ROLÜ
Türkiye Cumhuriyeti dönemine damgasını vuran en önemli ideoloji Kemalizm’dir. Kemalizm’in
belirleyici vasfı, onun “bir devrim ideolojisi” ya da “devrimci bir ideoloji” olmasıdır (Beriş, 2004:
s. 52). Diğer bir ifade ile Kemalizm, Türk devriminin sistemleştirilmiş fikir gücü ve geleceğe bakan
yönüyle ülküsüdür (Eroğlu, 1981: s. 7). Kemalizm’in Atatürk’ün hayatta olduğu dönemde, bir
ideoloji olarak tanımlanmasının çok yaygın olmadığı bilinmektedir. Hatta Atatürk’ün devrimi
donduracağı gerekçesiyle bu tanımlamaya karşı çıktığı öne sürülmektedir. Nitekim resmî
ideolojinin temel ilkelerini gösteren altı ok, Anayasaya neredeyse tüm reformların tamamlandığı
1937 gibi çok geç bir tarihte girmiştir (Beriş, 2004: s. 52). Kemalizm’in bir ideoloji olarak
nitelenmeye başlaması, daha çok 1960 darbesinden sonra görülmeye başlanmıştır (Beriş, 2004: s.
53). Kemalizm, sosyal bilimcilerin üzerinde ortak bir tanımlamaya varamadıkları bir terimdir ve
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çeşitli evrelerinde farklı Kemalizm yorumları ortaya atılmış ve
tartışılmıştır (Öztürk, 2013: s. 7).
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, “Atatürk inkılâpları” ile köklü bir değişim yaşayan Türkiye
toplumunda, inkılâpların pratiği ile bu pratiği önceleyen ve meşrulaştıran “ideoloji”nin, yani
Kemalizm’in “ilerici”, “modernleştirici”, “demokrasiye yönelik” bir ideolojinin genel özelliklerini
taşıdığı, doğruluğu neredeyse kesin ve hatta a priori olarak benimsenen bir yargı olmuştur (Köker,
1992: s. 184). Köker’e göre bütünleştirici bir ideoloji olarak nitelendiğinde Kemalizm, Cumhuriyet
döneminin siyasal ve düşünsel yaşamında, az çok değişmeksizin varlığını sürdürmüş ve zaman
zamanda başına “resmi” sıfatı getirilerek, farklı siyasal düşünce ve eylemlerinin haklılaştırıcı
temelini oluşturmuştur (Köker, 2007: s.9). Kemalizm, devletin resmî ideolojisi olmanın hakkını
vermiştir; siyasal ve toplumsal tüm ilişkileri neredeyse tüm boyutlarıyla kendi belirleyicilik alanının
içine almaya çalışmıştır. Resmi ideolojinin bu baskın tavrı, farklı ideolojilerin kendi özgün tezleri
aracılığıyla siyasal alanda belirmelerine izin vermemiş; rejime
“biat etmeyen” ya da yeterince
“güvenilir” bir yönünü çizmeyen ideolojilerin meşru siyaset mekanizmalarına dâhil olmaları
desteklenmemiştir (Beriş, 2004: s. 54).
Yine Köker’e göre Kemalizm, toplumu, Batı tipi modernleşme kuramında anlaşıldığı türden
demokrasiye hazırlamayı amaçlayan bir ideoloji olma anlamında vesayet rejiminin (tek parti
dönemi rejimi) vesayetçi ideolojisidir (Köker, 2007: s. 15). Bu anlamda Kemalizm’in ideolojik ve
toplumsal temellerini anlamak için Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle 19. Yüzyılda yoğunlaşan
çağdaşlaşma(modernleşme) çabalarına ve Jön Türkler hareketi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti ve
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partisine daha yakından bakmak gerekmektedir (Örmeci, 2010: s. 95). Çünkü Kemalizm’in ilk
dönemde hemen dikkat çeken temel amacı, “çağdaş uygarlık düzeyi” ne ulaşmaktır. Söz konusu
“çağdaş uygarlık düzeyinin” referans noktası Batı uygarlığıdır. Bu sebeple Cumhuriyet
devrimcilerinin giriştikleri toplumsal ve siyasal reformlar, Batılı kurum ve değerlerin ülkeye
taşınması gayesindedir. O halde Kemalizm, “modernleştirici” bir ideoloji olarak işlev görür (Beriş,
2004: s. 53). Bunun da kaynağı Osmanlı modernleşmesinde yatar. Kemalizm’in fikri kaynakları ve
altyapısı Tanzimat Dönemi’ne kadar indirgenebilir. Çünkü bu Tanzimat Dönemi, geride kaldığı
çağı yakalamak ve Batı’nın yeniliklerini almak adına çaba sarf edilen, Osmanlı modernleşmesinin
başladığı dönemdir (Öztürk, 2013: s. 5).
Batı dünyasında 17. Yüzyıldan itibaren başlayan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik değişme
sonrasında ortaya çıkan yeni devlet ve toplum sistemi bütün dünyada baskın bir değer olarak
kendini kabul ettirmiştir. Bu doğrultuda Batı dışı toplum ve devletler iç ve dış dinamiklerin
etkisiyle, gönüllü ya da zorunlu olarak hızlı bir değişim içine girmişlerdir. Bu doğrultuda, radikal ve
dış kaynaklı değişim dalgasının etkilediği büyük devlet ve toplumlardan biri de şüphesiz 18. Yüzyıl
sonlarında Osmanlı Devleti ve toplumu olmuştur (Gündüz, 2010: s. 1068-1069). Rönesans, Reform
ve sanayileşmenin ortaya çıkardığı toplumsal değişimi ve bu değişimin tarihi süreçteki evrelerini
tanımlayan modernleşme sürecini yaşamayan Osmanlı toplumunun, doğal olarak modernleşmesi de
geç başlamıştır (Akkaş, 2001: s. 36-37). Osmanlı İmparatorluğu’nda reform ve modernleşme
hareketlerinin yoğunlaştığı dönemde, imparatorluğun ekonomik ve siyasal alanlarda hızla dışa
bağımlı hale geldiği, Avrupa’nın keşifler çağı, sömürgecilik ve Sanayi Devrimi ile büyük atılımlara,
çağın gerisinde kalmış bir din-tarım imparatorluğu olarak karşılık veremediği ve 20.yy Avrupa
basınında “hasta adam” olarak adlandırıldığı bir gerçektir (Örmeci, 2010: s.96-97). Bu geri
kalmışlık, Osmanlı siyasal elitlerini, 18.yüzyıldan itibaren acele reformlar yapmaya zorlamıştır. Bu
telaş durumunun bir sonucu olarak reformlar topyekûn ve tüm alanlarda çalışılmaktan ziyade, belirli
alanlara, ilk başta askerî alanda olmak üzere, bu elit için dönüşümü sağlamak amacıyla kilit
konumda bulunan eğitim alanına yoğunlaşarak hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu elitlerin
düşüncesine göre, eğitim alanında yapılacak reformlar, diğer alanlarında dönüşerek
modernleşmenin gelişmesine yol açacaktır (Öztürk, 2013: s.12). Dolayısıyla modernleşme çabaları,
ülkenin bütünlüğünü sağlama ve devletin bekası gibi sorunlarını çözme amaçlarının gölgesinde
yavaş bir şekilde ve patrimonyal devlet yapısı nedeniyle var olmayan bir toplumsal temel üzerinden
yükseliyordu (Örmeci, 2010: s. 96-97). Ülkenin yaşadığı sıkıntılara çözüm getirebilmek ve git gide
daha da çöken devleti ayağa kaldırabilmek için İslamcılık, Turancılık ve Batıcılık gibi çeşitli fikir
akımları tartışma konusu idi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı karşısında gerilemesinin farkına
varılmasından sonra, devleti yönetenlerin bunun nedenlerini anlamaya çalıştıkları ve gereken
reformları gerçekleştirmek adına çaba sarfettikleri de gerçektir (Kuşoğlu, tarihsiz: s.3).
Geride kalmışlığın, ülkeyi içine soktuğu durumdan kurtarılabilmesi için 18. yy sonlarında yurtdışına
çeşitli alanlarda temsilciler ve öğrenciler gönderen, 19. yy. da Tıbbiye, Harbiye ve Mülkiye gibi
modern eğitim kurumları inşa eden Osmanlı Devleti’nin kaderi, yurtdışında ve bu çağdaş okullarda
yetişmiş yeni askeri-bürokratik sınıfın vatansever hisleri olağanüstü çabalarına bağlıydı. Bu yeni
oluşan kesim, 1789 Fransız Devrimi’nin yaydığı özgürlük, eşitlik ve kardeşlik idealleri ve
milliyetçilik ideolojisiyle donanmıştır. 1 Ve bu kesim içerisinden çeşitli örgütlenmeler, gizli
dernekler, fikir kulüpleri çıkmakta ve devletin nasıl kurtarılacağı yönünde hararetli tartışmalar
yapılmaktaydı (Örmeci, 2010: s. 97). Yeni Osmanlılar ve Genç Osmanlılar gibi derneklerle
başlayan bu süreçte, Birinci Meşrutiyet’in 1876’da ilanıyla umutlanan bu ilerici kesimler, II.
Abdülhamid’in meşrutiyeti ve meclisi feshederek kendi mutlakiyetçi istibdat (baskı rejimi)
yönetimi ilan etmesiyle yeni arayışlara başlıyorlardı. İttihad-ı Osmani Cemiyeti ve sonrasında aldığı
1

1789 Fransız İhtilâli’nin bütün dünyayı etkileyen sloganlarının taşıdığı anlayış ve Batı’nın yeni düşünce akımları 19.yy
sonlarında Osmanlı Aydınlarının düşüncesine haklim olmuştur (Bıdak, 2011:s. 18).
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daha iyi bilinen adıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti, iyi eğitim almış toplumsal kesimlerden büyük
destek alarak hızla büyüyor ve baskı rejimine rağmen varlığını özellikle yurtdışında sürdürmeyi
başarıyordu. II. Abdülhamid’in büyük toprak kayıplarına yol açan ve baskıcı, başarısız yönetimi
karşısında orduda ve devlet kademelerinde hızla destekçi sayısını arttıran İttihat ve Terakki
Cemiyeti, yurtdışındaki Jön Türk 2 hareketlerini de bir merkez altında toplamayı başararak istibdat
yönetimini yıkmanın yollarını arıyordu (Örmeci, 2010: s. 97-98). İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
amacı (Örmeci, 2010: s. 98):
1Vatanı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak
2Milleti içinde bulunduğu zulüm ve esaretten çıkarıp insanlığa layık bir şekilde
yaşatmaktır.
İttihat Terakki Cemiyeti ve sonrasında da İttihat Terakki Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuracak
olan kuşağı yetiştiren, son derece vatansever ve cesur kişilerden oluşmuş bir örgüttür. Ancak
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının varacağı Cumhuriyet ve laiklik fikirleri, Osmanlıcılık etkisinden
tam manasıyla sıyrılamamış olan İttihatçılarda henüz oluşmamıştır ve bu nedenle Meşruti Monarşi
rejimiyle Osmanlı Devleti’nin kurtarılacağı fikrini savunuyorlardı (Örmeci, 2010: s. 99).
Osmanlı Devleti’ni kurtarmak ve insanları içinde bulunduğu durumdan çıkarmak amacını güden
İttihat ve Terakki bu amacın aksine Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecini hızlandırmıştır. Mamafih,
Balkan Savaşı’nda, Trablusgarp’da ve Dünya Savaşı’nda vatan toprakları için İttihat ve Terakki’nin
önderleri hayatlarını ortaya koymuşlardır. Bu savaşlarda sağ kalabilenler, 1920 Sevr Antlaşması ile
birlikte, bu kez Atatürk’ün önderliğinde Türk İstiklâl Savaşı’na katılmışlar; Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurtuluşunda ve inşasında aktif görevler üstlenmişlerdir (Örmeci, 2010: s.100).
Günümüzde İtihat ve Terakki dönemi hakkında yazılan eserler genellikle Osmanlı’nın yıkımına
neden olan siyasi gelişmeler ve savaşlar ile “Triumvira” yönetimi liderlerinin hayat hikayeleri
üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca İttihatçı liderlerin ve fedailerin kahramanlıkları üzerine bir
ulusalcı literatür de oluşmaya başlamıştır. Ancak İttihat ve Terakki döneminin siyasal bilimler
açısından atlanan veya görmezden gelinen diğer birçok önemli unsuru bu dönemde hâkim olmaya
başlayan ve Kemalist devrime de kaynaklk etmiş modernleşme anlayışı ve çabalarıdır. İttihat ve
Terakki, devletin kurtuluşu ve bekası için gerekli olanın çağdaşlaşmak ve dönemin Batı Medeniyet
çizgisini yakalamak olarak görmüş; bu nedenle de çeşitli alanlarda reform paketlerini uygulamaya
koymuşlardır (Örmeci, 2010: s. 102). Eğitim, siyasal, sanat, ekonomi ve kadın hakları konusunda
çeşitli reformlar yapılmıştır. İttihatçı dönemin en önemli özelliği, modernleşme ve laikleşme
açısından modern hukukî adımların atılmış olmasıdır (Örmeci, 2010: s.s. 102-105).
Tanzimat’la birlikte geleneksel ve modern kurumların bir arada yürütülmesini ve zamanla
modernleşmenin yerleşeceğine inanan Türk modernite inancı başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Akkaş,
2001: s. 36-37). Ayrıca, Batı’ya yetişmek adına modernleşmenin ve modernleşme adına girişilen
reformları, tamamen tepeden inmeci bir yaklaşımla, Türk toplumuna neredeyse zorla
benimsetilmesi şeklinde gerçekleşmesi bu modernleşme çabalarının gerisinde yatan temel anlayışın
ve dinamiklerinin yeterince anlaşılmamasına, diğer bir değişle ihmal edilmesine neden olmuştur.
Yani Osmanlı modernleşmesi, çağdaşlaşma ve çağa ayak uydurma zorlaması karşısında, mevcut
sistemi değiştirmeye değil de onu korumaya ve yeniden ayağa kaldırmaya çalışan bir itkiyle
oluşmuştur.
“Osmanlı toplumunda değişme olmamıştır” demekte yanlış olur. 19. Yüzyılda Osmanlı toplumu
bazı değişmelere de sahne olmuştur. Ancak bu değişim, toplumun biçimini değiştirmekten ziyade,
2

Siyasal ve toplumsal örgütlenme konusunda, Jön Türk ideolojisine egemen olan düşünceler: pozitivist bir akılcılık,
anayasal bir rejim isteği ve halkçılık olarak ifade edilebilir (Köker, 2007:s. s. 129-130).
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toplumsal hareketleri izlemeye ve denetime almaya, toplumun dengesini sağlamaya yönelik
olmuştur (Kuşoğlu, tarihsiz:s. 3). Osmanlı Devletinde değişimin hızı özellikle Tanzimat yıllarından
sonra ivme kazanmış ve Batı tipi laik bir devlet ve toplumsal yaşam düzenine doğru olan bu
değişimin yönü de bu yıllarda belirginleşmeye başlamıştır. Modernleşme olarak da
adlandırılabilecek olan bu süreç, Islahat Fermanı ile temel doğrultusunu bulmuş, II. Abdülhamid
döneminde belirginleşmiş, II. Meşrutiyet döneminde sistemin işleyiş projeleri oluşturulmuş,
yapılmak istenenler ana hatlarıyla planlanmış, Mustafa Kemal’le ise meşruiyet kazanarak, sonun
başlangıcı olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ve gerçekleştirilen inkılâplar, söz konusu modernleşme
sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Gündüz, 2010: s. 1069).
İkinci Meşrutiyet’in hazırlayıcısı ve 1918’e kadar Türkiye’yi yöneten İttihat ve Terakki bütün
hatalarına rağmen Türk sosyal ve ekonomik yaşantısında büyük bir değişimin de temelini atmıştır.
Siyasette “milliyetçilik” ilkesini savunan İttihat ve Terakki, ekonomide de “milli ekonomi” düşünce
ve eylemini de başlatmıştır. II. Meşrutiyet dönemi her bakımdan kendisinden sonraki dönemi çok
derinden etkileyen bir dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan tecrübeler ve kazanılan yeni siyasal ya
da fikri gelenekler, yapılan münakaşalar, gerçekleştirilmeye çalışılan reform hareketleri, cumhuriyet
döneminde yapılan inkılâplara ışık tutmuştur (Bıdak, 2011: s.s. 50-52).
Kemalizm’in modernleştirici yaklaşımı ise, bu anlamda Osmanlı’nın modernleşme yaklaşımından
daha farklı bir yol izlemiştir. Kendi gelişim sürecinde, değişimi engelleyeceği ya da geciktireceği
düşünülen geleneksel yapıya ait öğeleri ortadan kaldırma fikrini taşımıştır. Cumhuriyetin
restorasyon mantığının altında, ülkenin geri kalmışlığının sebebi olarak görülen geleneksel kurum
ve değerlere ilişkin bir olumsuzlama yatar. Bu yüzden rejimin kendi otoritesini yerleştirmesi
sürecine koşut olarak, geleneksel otorite ve hiyerarşi kaynaklarının ortadan kaldırılmasına önem
verilir. 1934 yılında efendi, bey, paşa gibi unvanların kullanımının yasaklanması bu amaca hizmet
eder. Ancak, bu konuda en önemli adım da din alanında atılmıştır. Yeni rejimin ilk yıllarından
itibaren dine yönelik özel ilgi ve dinin kamusal alandan çıkarılarak şahsi düzeyde inanç ve ibadet
sahasına indirgenmeye çalışılması, toplum hayatında dinin geriletici bir unsur olduğunun
düşünülmesinden kaynaklanır. Ayrıca din, etkileri silinmeye çalışılan geleneksel değerler skalasının
en önemli bileşenidir (Beriş, 2004: s.53). Cumhuriyet’in ilanı dâhil, diğer bütün inkılâpların II.
Mahmut’a kadar uzanan bir fikri hazırlık evresi ve evrimi söz konusudur. Bu süreklilik bugüne
kadar fazla vurgulanmamış olsa da özellikle Şerif Mardin, Kemal Karpat, Selim Deringil, Şükrü
Hanioğlu ve Bedri Gencer gibi araştırmacılar Osmanlı modernleşmesinin Cumhuriyet’e uzanan
sürekliliğine değinmişlerdir (Gündüz, 2010: s. 1069).
Bir devrim yapmak üzere yola koyulanların temel amacı, statükoyu kendi idealleri doğrultusunda
değiştirmek, bu amaçla kurulu düzeni yıkmak ya da dönüştürmektir. Var olan siyasal, ekonomik ya
da toplumsal ilişkilerden duyulan hoşnutsuzluk, devrimcileri kurulu düzeni ortadan kaldırmaya ve
iktidar ilişkilerini değiştirmeye iten temel saiktir. Bu sebeple devrimciler, siyasal toplumun
kontrolünü ellerine aldıktan sonra, devrimi gerçekleştirme sebeplerini teşkil eden ideallerini yaşama
geçirmek üzere kurucu iktidar olarak siyasal ve toplumsal dönüşüm projelerini uygularlar (Beriş,
2004: s. 50). Kemalizm işte tam bu noktada var olacak ve devrime ve devrimden sonraki durumun
devamı adına statüko geliştirecektir.
Mustafa Kemal Öncülüğünde gerçekleşen Türk Devrimi, bir ulusal bağımsızlık ve çağdaşlaşma
hareketinin adı, bir toplumun adeta yeniden inşasıdır. Diğer bir ifadeyle, amacı laiklik, demokrasi
ve çağdaş bir toplum olan kültür devrimidir (Kuşoğlu, tarihsiz: s. 1). Her şeyden önce, başta
Mustafa Kemal olmak üzere, yeni sistemin kurucu kadroları fikir, felsefe ve meslek bakımından
yetişip olgunlaşmalarını Osmanlı döneminde tamamlamışlardır. Bu yüzden, ister istemez, fikirleri
ve icraatları Osmanlı döneminin izlerini taşımaktadır. Nitekim, Cumhuriyet dönemi reformlarının

https://www.29ekim.org/

11

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
birçoğu ilk kez Osmanlı döneminde tartışılmış ve bu tartışmalarla temelleri hazırlanmıştır (Yayla,
2004:s. 8).
Modern bir devlet kurma yolundaki gelişmelere geniş bir perspektiften bakarsak; Osmanlı
dönemindeki II. Mahmut ve II. Abdülhamid’in reformları olmasaydı; Cumhuriyet’in kuruluşu ve
Atatürk Devrimleri’nin olması ihtimal dâhilinde olmazdı (Özalp, 208). Jön Türkler ve İttihat ve
Terakki döneminde atılan ilerici adımlar bir anlamda toplumu ve özellikle de merkezde yer alan dar
askerî, bürokratik ve entelektüel kadroları Kemalist Devrim için hazır hale getirmiştir (Örmeci,
2010:107).
Cumhuriyetin kurucu kadrosu ve pek tabi Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temel siyasi düşüncesi
olan, başka bir deyişle Cumhuriyet döneminin resmi ideolojisi olan Kemalizm, ittihatçıların temel
siyasi düşüncesinden etkilenmiştir. Hatta bu etkilenme, sadece Türkiye siyasi düşüncesinde değil,
ekonomi politikalarında da yansımasını bulmuştur 3 (Varlı & Koraltürk, 2012: s. 128). Kemalist
Devrim’in “altı ok”unu oluşturan ilkelerin temelleri, devrimden on yıllar öncesinde atılmaya
başlanmıştır. Örneğin, Türk toplumsal yaşantısına yabancı olmayan ama Osmanlı İmparatorluğu
döneminde kısmen gölgelenen laiklik akımının yeniden oluşması ve güçlenmesinde Ahmet Rıza,
Abdullah Cevdet ve Ziya Gökalp gibi aydınların büyük katkıları olmuştur (Örmeci, 2010: s. 106).
Cumhuriyetin erken döneminde Kemalizm, iki farklı kaynağa sahiptir. İlki Kemalizmi, Aydınlanma
düşüncesi üzerinden tercüme eden, toplumu dönüştürmeyi amaçlayan ve düşüncelerini Kadro
dergisinde ifade eden pozitivist kaynaktır. Diğeri ise, liberal, romantik, paternalist, dini, hem
geleneksel değerlerin savunmasını, hem de Batı’nın teknolojik gelişmesinin alınmasına yönelik
değişimi isteyen ve düşünceleri Dergâh, Türk Düşüncesi, Kültür Haftası gibi dergilerde temsil
edilen gelenekçi liberal muhafazakâr kaynak olup bunlar, Türk İnkılâbına farklı bir anlam
kazandırmaya çalışmışlardır (Akkaş, 2001: s. 36-37). Tanzimat’la birlikte bilime verilen önem ve
yeni dünyanın dini olarak nitelendirilebilecek olan pozitivizm etkisi ile de Tanzimat’tan sonraki
süreçte, ahlakın kaynağında dinsel veya geleneksel atıf noktasından dünyevi bir noktaya doğru
yöneliş başlamıştır (Öztürk, 2013: s. 6).
Gerçekten de Kemalizm’in felsefi temelleri, 19. Yüzyıl pozitivizmi üzerine yükselmiştir 4. Auguste
Comte ve De Saint-Simon tarafından öne sürülen pozitivizm, doğru bilgiye olayların
incelenmesiyle ulaşılabileceğini ve bu tür bilgileri yalnızca deneysel bilimlerin sağlayabileceğini
savunan bir felsefe sistemidir. Toplumun yeniden düzenlenmesinde kullanılacak bilgi de gözlem ve
deneye dayanan pozitif bilgidir. Kavramı öne süren Comte, toplumu bilim yoluyla yeni baştan
düzenlemeyi amaçlamıştır. Ona göre toplumun kurtuluşunu sağlayacak tek şey pozitivizmdir
(Sönmez, 2010:s.161). Ancak, Kemalist düşünce, içkin olduğu pragmatizm sebebiyle dini kurum ve
yapılanmaları denetim altına almaya yönelik bir yaklaşım benimsemiş; aynı amaçla da görünüşte
hiçbir zaman dinin kendisine karşı çıkmamış ve dine sonradan sokulan “hurafeleri hedef alan bir
söylem benimsemiştir (Beriş, 2004: s. 53).
Tıpkı ittihatçılar gibi, Kemalistleri de etkilemiş olan pozitivizm ile birlikte ittihatçılar ile
Kemalistler laiklik, halkçılık ve inkılâpçılık ilkelerinde benzer tutumlar sergilemişlerdir (Varlı &
3

İttihatçıların milli iktisat politikalarını benimseyen Kemalistler, erken cumhuriyet dönemi boyunca, iktisadi
kalkınmanın ve modernleşmenin ana aktörü olarak yerli ve milli burjuvaziyi görmüşler ve bu yerli, milli burjuvazinin
yetiştirilmesine yönelmişlerdir (Varlı & Koraltürk, 2012: s. 128).
4
Rejimin pozitivizmden anladığı, toplumsal ve siyasal yaşamın tüm veçhelerini belirleme açısından “bilimin rehberliği”
dir. Bilimin rehberliği, bir siyasal düzen için iki açıdan önemlidir (Beriş, 2004: s. 54):
1) Bilimsel ilkeler kullanılarak doğa üzerinde bir hâkimiyet kurulabilecek ve bilimsel ilerlemeler aracılığıyla
“millet” diğer milletler karşısında göreli bir üstünlük yakalayabilecektir.
2) Toplum mühendisliğinin yapısal gerekçesini oluşturur. Bu açıdan pozitivizmin “düzen içinde ilerleme” fikri,
Cumhuriyet rejimi için kritik bir öneme sahiptir.
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Koraltürk, 2012: s. 130). Türkiye’de de yeni rejimin toplum mühendisliğinin yapısal gerekçesini
oluşturan pozitivizmin, “düzen içinde ilerleme fikri” ile ilerlemenin kendiliğinden bir akışa
bırakılmaması, aksine örgütlü ve kontrollü bir şekilde, yani düzen içinde gelişimi, tıpkı siyasal
mirasını devraldığı İttihat ve Terakki gibi Cumhuriyetin de hedefidir. Yeni toplumsal yapının
“bilimsel ilkeler” doğrultusunda oluşturulması ve yönetilmesi, rejimin toplumu şekillendirme
amaçlı uygulamalarına gelecek itirazları peşinen engeller. Böylece toplum mühendisliği projelerini
destekler ve meşrulaştırır; bir yönüyle de yönetim aygıtının başındakilere ideolojik destek sağlar.
Diğer yandan da alternatif gelişme yollarının baştan yadsınması, tek gerçek ilerleme yoluna
götürecek elitleri takip etmenin zorunlu olmasını beraberiinde getirir. Bu şekilde, güçte
merkezileşme sağlanır; dolayısıyla da modernleşme projesinin tek elden yürütülmesi olağanlaşır
(Beriş, 2004: s. 54).
Yani, birbirine eklemlenen düşünceler zincirinde, bir süreklilik içerisinde, ittihatçılardan alınan
düşünceler geliştirilmiştir. Atilla Yaylanın da ifadesiyle, “Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine
uzanan reform süreci bir bütün olarak ele alındığında, bazı kopukluk ve sıçramalara ve kimi geri
dönüş ve rota değiştirişlere rağmen, reform sürecinin süreklilik arz ettiği görülmektedir (Yayla,
2004:s. 8).
Öncelikle Kemalist düşünce ile Mustafa Kemal’in düşüncelerinin arasında büyük oranda bir
örtüşme görüldüğü ve 1930’larda resmiyet kazanan Kemalizm’in, Mustafa Kemal’in düşünceleri
doğrultusunda ilerlediği öngörüldüğü belirtilmelidir. Atatürk’ün yaşadığı dönem Türkler için fikir
karışıklılığının yaşandığı bir dönemdir. Atatürk işte bu dönemi yaşadı, izledi ve olanları eleştirel bir
gözle değerlendirdi ve Osmanlı toplumun çöküş, Batı’nın yükseliş nedenlerini çok iyi tespit etti
(Kuşoğlu, tarihsiz). Osmanlı imparatorluğu içerisinde gelişen akımlardan en önemlisi olan
Türkçülük akımının Mustafa Kemal Atatürk’ü çok etkilediği ve bu devrin Türkçü akımlarını
savunan düşün adamlarının kaleme aldıkları eserlerin Mustafa Kemal tarafından çok dikkatli bir
şekilde okunduğu da ifade edilmektedir (Eroğlu H. , 2001: s. 288 ). Mustafa Kemal’in öğretmenleri,
etkilendikleri, okudukları ve önemsediği kişiler üzerine farklı araştırmalar vardır. Bu eserlere
bakıldığında Mustafa Kemal’in özgün fikirlerini bir anlamda besleyen, geliştiren birçok kişiden söz
edilmektedir. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, Rıza Nur, Hamdullah Suphi, Mustafa
Necati, Avni Başman, M. Emin Erişirgil, Hilmi Ziya Ülken, M. Şekip Tunç, İ. Hakkı Baltacıoğlu ve
H. Rahman Öymen’dir. Bu isimler yeni kurulan devletin özellikle eğitim felsefesi politikalarında
önemli olan eğitimcilerdir. Bu kişilerin düşünsel birikimleri büyük ölçüde II. Meşrutiyet döneminde
oluşmuştur (Gündüz, 2010: s. 1070).
Mustafa Kemal’in özellikle askerî okul yıllarından itibaren kimleri ve hangi eserleri okuduğunun
bilinmesi Cumhuriyet dönemi eğitim ve kültürünü anlamak için önemlidir. Onun, askerî okul
yıllarında ve sonrasında Mizan, İçtihad, Osmanlı, Şurâ-yı Ümmet ve Meşveret dergilerini takip
etmesi düşünce kaynaklarının kimler olduğu konusunda önemli ipuçları vermektedir. Adı geçen
dergiler, II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet döneminin aykırı düşünce, felsefe ve projelerle dolu
yayınlarıdır. Mustafa Kemal’in etkilendiği, görüş ve önerilerinden istifade ettiği birçok yerli ve
yabancı isim de söz konusudur. Bunlar içerisinden Abdullah Cevdet’in Mustafa Kemal ve erken
Cumhuriyet dönemine etkileri önemlidir (Gündüz, 2010: s.1070). Görüş, düşünce ve önerilerinin II.
Meşrutiyet döneminde sürekli tartışıldığı ve büyük tepki topladığı isimdir Abdullah Cevdet. Onun
sürekli ısrarla savunduğu düşüncelerinin yanında, döneme ve şartlara göre değişen düşüncelerinin
de var olduğu bilinmektedir (Gündüz, 2010: s.1070). Sürekli savundukları arasında Batı tarzı bir
eğitim sistemi, Tevhid-i Tedrisat ve Medenî Hukuk ilk başta gelir. Batı kaynaklı kadın hak ve
hürriyetlerinin kanunlara girmesini istemiş ve kadın toplumsallığını, kadın hak ve hürriyetini
1900’lerden itibaren sürekli savunmuştur. II. Meşrutiyet senelerinde kışkırtıcı bir biçimde Latin
harflerinin alınması konusunda ısrarcı olmuştur. Onun bu görüş ve önerileri ve farklı modernleşme
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zihniyetiyle Mustafa Kemal’i etkilediği dile getirilmekte ve bütün bu etkilerin izlerini Abdullah
Cevdet’in İçtihat mecmuasından sürmek mümkündür (Gündüz, 2010: s. 1070-1071).
Sonuç olarak, Tanzimat ve II. Meşrutiyet Döneminin Cumhuriyet’e bıraktığı en önemli miras, resmi
ideolojidir. II. Meşrutiyet’te “Türk-İslam Sentezi”ne dönüşen resmi ideoloji, Cumhuriyetle birlikte
“Kemalizm” olmaya başlamıştır (Öztürk, 2013: s.5). Siyasi, İktisadi, içtimai, velhasıl bir milletin
bütün faaliyetlerine giren şeyler, bu Kemalizm’in içine dâhildir (Bıdak, 2011:s. 3). “Kemalist”
kavramı ilk kez, Avrupa basını tarafından kullanılmıştır. Anadolu’da Mustafa Kemal’in
önderliğinde gerçekleşen Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı batılı basın organları anlatırken sürekli olarak
“Kemalist Hareket” adını takmışlardı. Batı basınından kaynaklanan bu kavram, sonraları hem ulusal
kurtuluş eyleminin adı olmuş hem de Mustafa Kemal’in izlediği yolun ve de kendine özgü bir
yöntemle geliştirdiği düşüncelerin genel adı haline gelmiştir (Bıdak, 2011: s.5).
Kemalizm bir anlamda, 19. Yüzyılda ortaya çıkan düşünce akımlarının Türkiye’nin özel koşullarına
uygun bir sentezini yapmaya çalışırken, eklektik yaklaşımla değişik felsefi akımlardan yararlanmış,
emperyalizme karşı bağımsızlığın felsefi temelini kurmaya çaba göstermiştir. Ülke gerçeklerine
uygun düşen bilimsel bulguların ve düşünsel birikimin değerlendirilmesiyle Kemalizm’in felsefi
yapısı oluşmuştur. Kemalizm, diğer ideolojilerden ayrı bir sentezci yol seçerken, eklektik bir
yöntem izlemiştir (Bıdak, 2011: s. 5).
Atatürk ilke ve İnkılâplarını Doğu-Batı sentezi olarak yorumlayan Peyami Safa, Kemalizm’in
skolastik düşünceyi aşmış bir dindarlık, ırkçılıktan arınmış bir milliyetçilik ile uzlaşan toplumsal bir
program olduğu düşüncesindedir. Safa’ya göre Kemalist medeniyet projesi aklın ve karizmatik bir
liderin düşüncesi değil, tarihi ve geleneksel bağlarına oturan rasyonel bir toplumsal olgudur (Akkaş,
2001: s. 35).
Kemalizm, Türkiye siyasal düşün dünyasının hegemonik düşünce akımıdır. Ama içerisinde
pragmatizm baskın biçimde bulunduğu için, diğer “evrensel” siyasal düşünce akımlarının varlığına
göreli olarak uyum sağlayabilen bir siyasal düşüncedir. Kemalizm’in bu pragmatik içeriği, onun
hegemonyacı konumunu yumuşatır. Diğer siyasal düşünce akımlarının Kemalizm’e bir biçimde
eklemlenmelerini sağlayan, Kemalizm’in kendi içerisinde bir epistemoloji, bir yöntem taşımaması
kadar, bu pragmatik hegemonyacı içeriğidir. Düşünsel derinliğin sığ ve düşünsel örgüsünün seyrek
olması, Kemalizm’in yeni şart ve zamanlara ayak uydurabilmesini, zaman içinde farklı yorumlar
altında diğer siyasal düşünce akımlarının onu içselleştirmesini sağlamıştır (İnsel, 2009: s.14).
Baltacıoğlu’na göre Kemalizm, özü bakımından ananecidir. Kemalist ulusal gelenek, modernitenin
evrensel kurumlarını oluşturan kapitalizm ve ulus-devlet ile onun modern siyasal örgütlenme
biçimlerine kendi toplumsal yapısında mevcut olan kendine özgü tarihi içeriklerini vererek
modernleşmesini gerçekleştirecektir. Modernleşmenin çok merkezli bir süreç olduğunu vurgulayan
Baltacıoğlu, toplumların farklı modernleşme biçimlerini yaşayabileceklerini de ifade etmektedir
(Akkaş, 2001: s. 35).
Kemalizm, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürkçülük gibi terimler, Türk İnkılâbı’nın ideolojisini
oluşturan eş anlamlı deyimlerdir. Atatürkçülük ya da Kemalizm, Türkiye’nin gerçeklerinden
doğmuş, sistemleştirilmiş fikirlerdir. Bir taraftan bütünüyle milli mücadeleyi içine almakta, diğer
taraftan da toplumda yapılan kökten değişiklikleri kapsamaktadır (Özüçetin, 2005: s. 62). Birçok
gözlemci Türkiye’nin yakın tarihine ve geç Osmanlı imparatorluğunun modernleşme alanındaki
başarılarına çok yakından aşina olmadığı için, Kemalist Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri
tamamen yeni bir deneyin parçası olarak gözlemliyordur. Akademik yazında ise, Kemalist
siyasaları, Osmanlı İmparatorluğu’nca başlatılan reform politikalarının son safhası olarak gören
çözümlemeler söz konusu olmaktadır. Kemalist devrimin kökenlerini ve Osmanlı entelektüel mirası
tarafından nasıl ve ne derecede etkilendiğinin anlaşılması için, Kemalistlerin nerede radikal
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yenilikçiler olup nerede olmadıklarının tam olarak saptanması önemlidir (Zürcher, 2009: s. 44).
Bunu yaparken de Kemalist ideolojisindeki asli unsurların, yani “Altı Ok”un tanımlamalarından
başlamak gereklidir. Kemalizm’in “altı ilkesi”nin temel amacı; Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş bir
devlet olarak sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu fikirler kümesi, ilk kez 1931 yılında “Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın programında: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve
İnkılâpçılık” olarak sıralanmıştır (Kayıran & Metintaş, 2013: s.s. 580-581). Kemalizm’in 6 temel
ilkesinin, diğer bir ifadeyle “Altı Ok” un incelenmesine geçmeden önce Jön Türk düşüncesinde
olduğu kadar Kemalist düşüncede de etkisi olduğu ileri sürülen Sosyal Darwinizm ve
Lamarckçılığa değinmek yerinde olacaktır.
Hem Sosyal Darwinizm’in doğal ayıklanma fikri hem de Lamarkçılığın Jön Türk ve Kemalist
düşünceye büyük etkisi olan ortak ve temel fikri, “Sadece güçlü olanın haklı olduğu” düşüncesidir.
Sosyal Darwinizm’in, güçsüz olana yok olmaya mahkûm olduğu fikri, Lamarck’ın ise hayatta
kalabilmek için çevreye uyum sağlamanın şart olduğu fikri sentezlenip, hedef “güçlü olmak”
şeklinde belirlenmiştir. Batılı aydınlar evrimleşmede söz konusu yaklaşımlar arasında bir tercih
yaparken; Osmanlı aydınları evrim teorisini Darwin’in doğal ayıklanma ve Lamarck’ın çevreye
uyum yaklaşımıyla birlikte bir bütün olarak benimsemiş, ikisi arasında Batılı aydınlar gibi seçim
yapmaktan kaçınmıştır. Osmanlı aydınları için önemli olan evrimin varlığıdır. Bu iki düşüncenin bir
arada alınmasıyla, evrim, diğer bir ifadeyle değişim, kaçınılmaz bir olgu olarak algılanmış ve
istikrar gerilemenin nedeni olarak görülmüştür. Bu nedenle, çabuk şekilde değişen dünyaya ayak
uydurulmalı ve Batı yakalanmalıdır. Dolayısıyla Aydınların, Sosyal Darwinizm’in öngördüğü doğal
ayıklanma karşısında tutunabileceği iki düşünce vardır. Birinci Reformcu Darwinizm’in savunduğu
evrimleşmede, canlıların birbirleriyle dayanışma ve işbirliğiiçinde olması gerektiği görüşüdür.
İkincisi ise, evrimleşmede çevreye uyumu kabul eden Lamarckçı düşüncedir. Yani, bir yandan
insanlığın ilerlemesi sosyal ayıklanmayla açıklanmaya çalışılmış; diğer yandan da birlik ve
beraberlik temalarından vazgeçilmemiştir (Doğan’dan aktaran Öztürk, 2013: s. 14-15).
J.J.Rousseau da, birçok düşünür gibi Atatürk’ün dolayısıyla da Kemalizm’in fikir öncülerini
etkilemiştir. Onun özellikle bireysel özgürlükçü ve Cumhuriyetçi özelliği Atatürk’ü etkilemiştir.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkesi olan milli egemenlik ilkesi, Namık Kemal gibi
düşünürler üzerinden dolaylı olarak Rousseau’nun milli egemenlik fikrinden etkilendiğine dair
fikirler de akademik yazında öne sürülmektedir (Orhan, 2014: s. 232).
Mustafa Kemal ve dönemi, Batı’nın sahip olduğu fikir ve gerçekleştirmiş olduğu devrimlerden de
etkilenmiştir. Bu fikir ve devrimler, Aydınlanma çağının ve Fransız- Amerikan Devrimi’nin
akılcılık fikirleridir. Fransız devrimi, Türk modernleşmesini, kendisine özgü niteliğinden
kopmayacak şekilde etkilemiş, bir anlamda yeni rejime esin kaynağı olmuştur. Fransız Devrimi’nin,
milliyetçilik, ulusal egemenlik görüşü, Misak-ı Milli ve Teşkilat-ı Esasi’de etkilerinin görülmesiyle
birlikte, Türk devriminin Fransız Devrimi’nin tümüyle devamı olduğu fikri öne sürülemez. Çünkü
Türk Devrimi’nin pek çok farklı yönleri vardır. Bunlar; Türk Devrimi’nin bağımsızlık için yalnız
içeride değil, dışarıda da mücadele etmesi; devrim fikrini savunanlarla gerçekleştirenlerin aynı
olması ve diğerleri gibi kanlı bir devrim olmayıp düzen ve birlik içinde gerçekleşmesidir. Bu
bağlamda Kemalizm’in, komünist ve liberal rejimden farklı, kendine has özellikleri olan bir rejime
sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda Kemalizm, kendinden önceki devrimlerden
belirli noktalarda etkilenmesine rağmen farklılıkları da olan, belirli bir özgünlüğe sahip olarak ve
Kemalist kadronun eylemleri ve söylemleri ile buna karşın Atatürk’ün onayı ile oluşan bir içeriğe
sahiptir (Öztürk, 2013:s. 16-18).
Kurtuluş Savaşı neticesinde vatan toprakları dış düşmanlardan arındırılmıştır. Fakat iç dinamiklerin
etkisi devam etmektedir. İç düşman olarak bilgisizlik, yoksulluk ve geri kalmışlık hâkimiyetini
devam ettirmekteydi. Ve bu olumsuzluğu aşmanın yolu ise; çağdaşlaşmaktan ve milli olma
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bilincinin aşılanmasından, içselleştirilmesinden geçiyordu. Türk milleti sahip olduğu inanç ve
anlayışlar nedeniyle millet olma bilincinin henüz farkında değildi. Bu yüzden, Atatürk’ün inşa ettiği
ilkeler doğrultusunda yeni bir devlet kurulmuş ve bunun için topluma millet olma bilinci
aşılanmaya çalışılmıştır. Atatürk devrim sürecinde ulaşmak istediği çoğulcu, demokratik ve
özgürlükçü sistemi kurmakta Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)’nı görevli kılmış ve söz konusu
ilkeleri “Altı Ok” olarak adlandırmıştır. Atatürk, sahip olduğu düşünceleri ve ulaşmak istediği
hedefleri CHF etrafında belirlemiştir. Yeni Türk Devleti, bu altı ilkenin fikir ve anlayışı
çerçevesinde oluşup gelişmiştir. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğan ve bir bütünü ifade eden
bu ilkeler, içerisinde barındırdığı ahenk ve bütünlükle Kemalizm’i ortaya çıkarmaktadır (Öztürk,
2013: s. 19).
Kemalizm’in ilkelerinden, diğer bir ifadeyle Atatürk ilkelerinden birinin diğerine oranla ağırlığı,
önceliği ve önemi yoktur. Bu ilkelerin her biri Atatürkçü dünya görüşünü karşımızda canlandırarak,
bir toplum ve devlet hayatının, uygulamaların girişimlerin özünü, istikametini, metodunu belli
etmektedir (Özüçetin, 2005: s. 62). İlkelerden ikisinin, siyasanın hedeflerinden ziyade, araçlarıyla
ilgili olduğu söylenebilir: Cumhuriyetçilik ve Devletçilik. O yüzden kalan 4 ilke, Kemalist
ideolojinin özünü oluşturur (Zürcher, 2009:s 44).
İlkelerin içeriğinin belirlenmemiş ve
tanımlanmamış olması nedeniyle ifadelerde açıkça yer almasa da, Kurtuluş Savaşı ve
Cumhuriyet’in ilanından sonraki pratikte, söz konusu ilkeler doğrultusunda oluşmuş; Atatürk tüm
konuşmalarında ve partilerin kongrelerinde ilkelerin içerik ve tanımlamalarını oluşturmuş; 1927 ve
1931 yılları arasında ilkeler partilerin tüzük ve programlarında yer almış, 1935’te “Kemalizm”
olarak adladırılmış ve nihayetinde 1937’de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girmiştir (Öztürk,
2013: s. 20). CHP programında temel ilkelerin böylece tanımlanmasında ve 1935 Programı’nın
Girişi’nde “partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kemalizm prensipleridir” denilmesine rağmen, bu
ilkelerin ayrıntılı bir biçimde ve karşılıklı bağlantıları irdelenerek açıklanması söz konusu
olmamıştır (Köker, 2007: s. 135).
Bu ilkelerin en önemlisi şüphesiz “Halkçılık” ilkesidir. Cumhuriyetin ve Kemalist reformların
temelinde yer alan en anlamlı ilke olan halkçılığın bu temel niteliği, Kemalist reformlardan
birçoğunun II. Meşrutiyet’teki Türkçü ve Batıcı programlarda halkçılık ideolojisi içerisine
yerleştirilmiş olmasından kaynaklandığı savunulmaktadır (Köker, 2007: s. 136).
Kemalist düşüncenin Jön Türkler’den devraldığı halkçılık ilkesinin kaynaklarını, Rusya’ da gelişen
“narodnichestvo” (halkçılık) hareketinde ve Fransa’da ortaya çıkan “solidarizm” (dayanışmacılık)
akımında bulduğu görülmektedir. İttihatçılar, Rus halkçıları gibi halka doğru yönelmişlerdir. Türk
halkçılığı, başlangıçta, Rus Narodnizmine benzer şekilde, alt gelir gruplarına dönük toplumcu bir
içerikle ortaya çıkmıştır. I. Dünya Savaşı ile birlikte halkçılık, Türkçülük vurgusunun daha ağır
bastığı bir hâl almıştır ve Rus Narodnizminden çok Fransız solidarizminin öne çıktığı bu yeni
halkçılık anlayışı, kuramsal ifadesini ve altyapısını Ziya Gökalp’le oluşturmuştur. Halkçılığın
Kemalist düşünceye geçişi de esas itibariyle de Gökalp aracılığıyla olmuştur. Ziya Gökalp’in sınıf
ayırımına karşı çıkışı ve ulusal dayanışmadan yana oluşu halkçılık anlayışının temelini
oluşturmuştur. Gökalp, tarih bilincini yaratmış, ırkçılığı reddederek kültür milliyetçiliğinden yana
olmuş, kadın hakları, ezanın Türkçe okunması gibi, birçok fikir öne sürmüştür. Gökalp, sonradan
Kemalizm’in de yapacağı gibi, halkçılığı milliyetçiliğe indirgemiş ve bütün sınıfsal ve ulusal
gruplar arasındaki çelişkileri bu nedenle dışlama yolunu seçmiştir. Gerçekten de Gökalp’in
halkçılığı hâkim olmuştur. Yeni düzende, toplumun sınıflı yapısı inkâr edilmemekte, fakat bu
sınıfların çıkarlarının örtüştüğü düşünülmektedir (Öztürk, 2013: s.s. 21-23).
CHP programında, temel ilkelerin tanımlanışında, halkçılık şu şekilde ifade edilmektedir (Köker,
2007: s. 134):
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“İrade ve hakimiyetin kaynağı millettir: Bu irade ve hakimiyetin, devletin vatandaşa ve
vatandaşın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkiyle ifasını tanzim yolunda anılması Fırkaca büyük
esastır. Kanunlar önünde mutlak bir müsavat kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa,
hiçbir cemaate imtiyaz tanımayan ferleri halktan ve halkçı kabul ederiz”
Tekeli ve Şaylan tarafından betimlendirilen ve Köker tarafından aktarılan halkçılığın üç boyutu şu
şekilde belirtilebilir (Köker, 2007: s. 137)
1Halkın siyasal hayata ve yönetime katılmasına ilişkin siyasal boyut,
2Halkın değer ve özlemleri ya da Türk halkına özgü niteliklerin toplumsal
değişme süreci içinde nasıl korunacağına ilişkin kültürel boyut,
3Toplumsal düzen veya sosyal sistemin yapısal özellikleriyle ilgili olarak
toplumsal sınıflar sorunu karşısındaki tutuma ilişkin olan boyut
Halkçılığın bu şekilde betimlenen üç boyutu incelendiğinde, Kemalizm’in ilkelerinin birbirleri ile iç
içe geçmiş, sarmal bir ilişki içerisinde bulunduğu ifadesi de doğrulanmaktadır. Nitekim ilk boyut,
halkçılık ile cumhuriyetçilik arasında ilişkiye gönderme yaparken; ikinci boyut halkçılık ile
milliyetçilik ilkeleri arasındaki ilişkiyi açıklamıştır. Aynı zamanda laiklik ilkesinin halkçılık ile olan
ilişkisi de bu boyut içerisinde düşünülebilir.
Fransa kaynaklı düşünceler Gökalp aracılığıyla aktarılırken, Rusya kaynaklı düşünceler ise
Rusya’dan Osmanlı’ya göç etmiş olan Hüseyinzade Ali, Yusuf Akçura ve Mehmet Ağaoğlu gibi
düşünürler aracılığıyla aktarılmıştır (Öztürk, 2013: s. 22).
Kısaca halkçılık; halkı gözeten, halktan yana siyaset gütmek demektir. Halk kavramı bütün sınıf ve
grupları kapsayan bir kavram olarak yorumlanabilirse de, öncelikle dar gelirli olan köylüleri, işçileri
ve dar gelirli diğer kesimleri amaçlar (Bıdak, 2011: s. 69).
Yaklaşık beş altı yüzyıllık bir imparatorluğun yerine yeni bir devlet kurmak, o dönemin şartlarında
oldukça zor olduğu bir geçektir. İşte böyle bir yepyeni bir devleti kurmanın en büyük silahı da
“Cumhuriyetçilik” ilkesi olmuştur. Atatürk, sosyal devlet yaratma isteği ile birlikte yeni rejimde
egemenliğin millete ait olacağını “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle vurgulamıştır ve
bunun da ancak cumhuriyet ile olanaklı olacağını belirtmiştir. Atatürk’ün en çok önem verdiği
ilkelerden birisi olarak cumhuriyetçilik ilkesinin temeli, ulusal mücadelenin halkçı söylemi içinde
ortaya çıkan ulusal egemenlik düşüncesine dayanmaktadır ve siyasal anlamda meşruiyet kaynağı
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, iktidarın kaynağı halka verilmekte ve meşruiyet halk
iradesine dayanmaktadır. Böylece, ulusal egemenlik ilkesi ile halk üzerinden siyasi meşruluk
sağlanmış olmaktadır (Öztürk, 2013: s. 24-25). Türk devrimleri içerisindeki anlamıyla
cumhuriyetçilik, sorumsuz yönetim duygusunun kaldırılmasıdır ve yönetim işinin ulusal
egemenliğe dayanan yasalarla yapılmasıdır. Bu yönüyle cumhuriyetçilik, diğer beş ilkeyle de sıkı
sıkıya bağlıdır. Diğer yandan da cumhuriyetçilik ilkesinin, Atatürk’ün, çağdaş yönetim
düşüncelerini aşan evrensel görüşünü yansıtmakta olduğu ileri sürülmektedir. bu görüş insanların,
birbirleriyle karşılıklı gereksinimlerine dayanan bağlılıklarını sağlayacak olan barışçılıktır. Her türlü
emperyalist düşünceyi, sömürü düzenini cumhuriyetçilik ilkesi ortadan kaldırmaktadır (Bıdak,
2011: s. 74).
Jön Türk düşüncesine göre yenilikçi olan “Cumhuriyetçilik” ilkesi, halkçılığın birinci, yani siyasal
boyutuna ilişkin olduğu olgusuna, halkçılık ilkesi içerisinide değinilmişti. Bu anlamda
cumhuriyetçilik, halkçılığa ilişkin araçsal bir öeneme de sahiptie. Osmanlı aydınlarının geleneksel
düzeninin kurumlarıyla uzlaşılarak, bozuklukların giderilerek kurtuluşun gerçekleşebileceği
düşüncesine karşı çıkan Mustafa Kemal, ulusal kurtuluşun Cumhuriyet yönetimi ile mümkün
olabileceği fikrini çok önceden taşımaktaydı. Cuhuriyetçiilik ilkesi ile Kemalizm’in, Jön Türklerin
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“devleti kurtarmak” olan düşüncesinden sıyrıldığı ve yeni bir devlet yaratma düşüncesinde ilerlediği
söylenebilir. Nitekim eski rejimin kişi egemenliğine dayalı devlet düzeni ortadan kaldırılmış ve
yerine, meşruiyet kaynağını din yerine ulustan alan bu sayede de gerekli görülen dönüşümün
sağlanması yolunda “millet”in rızasını elinde tutan yeni rejim getirilmiştir (Öztürk, 2013: s.s. 2526). Bu noktada da cumhuriyetçilik, halkçılığın olduğu gibi, laikliğin de siyasi anlamda yansıması
olarak da karşımıza çıkmaktadır ve yine cumhuriyetçilik ilkesi halkçılık ikesinde olduğu gibi
devletin işleyişinde ve yönetiminde milletin egemen olmasını hedeflemiştir. Böylelikle, halkın
içerisinde yer aldığı bir yönetim şekliyle de iktidarın meşruluğu sağlanacak ve bu doğrultuda
gerçekleştirilecek olan reform ve inkılaplara da büyük destek sağlayacaktır.
Kili’nin ifadesi Öztürk’ün aktarımıyla “İnkılâpçılık” ilkesi ile Kemalizm, durağanlık, kalıplaşma,
geçerliliğini ve hükmünü yitirme, günün koşullarına ve yeniliklere ayak uyduramamayı önlemenin
yanında sürekli yeniliğe açık ve dinamizme sahip bir devrim anlayışı sağlanmaya çalışılmıştır
(Öztürk, 2013: s. 28). İnkılâpçılık ilkesine yüklenen farklı anlamlar şu üç temel etrafında, Kemalist
inkılâpçılığın içeriğini belirlemektedir (Köker, 2007: s.s. 170-175):
1Kemalist inkılâpçılık ilkesi, evrimsel gelişmeye karşıt bir biçimde, yapılacak
işlerin çokluğu ve zamanın azlığı, Türk toplumuna getirilmek istenen yeniliklerin hızla
gerçekleştirilmesini zorunlu kıldığından, ilerleme evrimci değil, devrimci (inkılâpçı) olmak
zorundadır.
2Siyasal iktidarı ele geçirmek ve bu iktidarı elde tutmak için gereken kurumsal
çerçeveyi oluşturmak anlamında kullanılmaktadır. İnkılâpçılık, hem yeni siyasal
örgütlenmenin korunmasını, hem de bu yeni örgütlenmenin sağladığı imkânla da
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yenileşmelere karşı ortaya çıkarılabilecek
direnmelerin önüne geçilmesini ifade etmektedir.
3Kemalistler için İnkılâp yapmak yasa yapmak demektir. “muasır medeniyet
seviyesi” ne ulaşma yolunda ilerlemek için yapılan yeniliklerin” yukarıdan aşağıya doğru
olacağına ve aşağıdan gelebilecek olası karşı çıkışların aşılması için “İnkılâpçılık” ilkesine
başvurulacağı belirtilmektedir. Yani bu düşünce, ileride oluşacak olan “halk için halka
rağmen” formülünün de temelini oluşturmakta ve toplum tarafından benimsenmeyen
inkılâpların, TBMM tarafından çıkarılacak yasalarca korunacağı fikrine dayanak
oluşturmaktadır.
Kemalistler için, yukarıda üçüncü maddede ifade edilen yukarıdan yönlendirilen düzenli bir
dönüşüm idealdi ve bu konuda Kemalistler geç dönem Osmanlı reformistleriyle hemfikirdirler
(Zürcher, 2009: s. 51).
Kemalizm’in II.Meşrutiyet döneminde Türkçülük olarak ifadesini bulan “Milliyetçilik” ilkesine
gelince söz konusu ilkenin niteliği Parti programında şöyle ifade edilmiştir (Köker, 2007: s. 134):
“Fırka, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde batan muasır
milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk içtimai hayatının hususi
seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar”
Milliyetçilik anlayışı, Osmanlı devletinin parçalanma korkusu sebebiyle en son Türk milletinde
ortaya çıkmasına ve söz konusu kaygı ile o zamanın Türk düşünürlerinin milliyetçilik yerine
Osmanlılığı savunmasına rağmen özellikle Auguste Comte’un pozitivist anlayışından ve Fransız
Devrimi’nden etkilenen genç Osmanlı aydınlarının tek ulusu esas alan düşünceleri doğrultusunda
Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir ve Kemalizm’de bu anlayış, yeni bir ulus yaratma sürecinde
İslamcılık, Osmalıcılık, Turancılık gibi her türlü ideolojik söylemin yerini almıştır. Birlik ve
beraberliği ulus ötesinden ulusa taşımıştır (Öztürk, 2013: s. 33). Jön Türk düşünce geleneğinde
ilerleme (terakki), pozitivist bir dünya görüşü içine yerleştirilmiş bir düşüncedir ve ilerilikle
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geriliğin ayırıcı ölçütleri Batı uygarlığı standardına göre belirlenmiştir. Kemalizm, milliyetçilik
ilkesini tanımlarken, yukarıda parti programında yer verildiği şeklinde de belirtildiği üzere, Batı
uygarlığı standardını daha mutlak bir biçime sokmakta ve bu bakımdan özellikle II. Meşrutiyet’in
birçok reformcu düşüncesinin ortak özelliği olan Batı tekniği ile kültür arasında uzlaşma yolları
arayışını bırakmaktadır (Köker, 2007: s.s. 153-154).
Milliyetçilik ilkesinin temellerini, İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp gibi düşünürlerin
eserlerinde bulmak mümkündür. Özellikle Ziya Gökalp’in öncüsü olduğu milliyetçi tavır, kaynağını
medeniyet-kültür ayrımına dayanan Alman milliyetçiliğinde bulur (Öztürk, 2013: s. 33). Akçura ile
Gökalp’in düşüncelerinde karşılaştırma yapan Zürcher’e göre Kemalizm, Akçura’nın etnik
milliyetçiliğine nazaran, Gökalp’in kültürel milliyetçiliğine daha yakın olduğunu ifade etmiştir
(Zürcher, 2009: s. 50).
“Laiklik” de yeni devletin kuruluşuna önemli bir meşruiyet sağlayan diğer bir ilkedir. Köker’e göre
pek çok yazarın laikliği, Kemalizm’e temel özelliklerini veren ve yeni Türkiye’nin toplumsal,
siyasal temellerini belirleyen en önemli ilke olarak tanımlanmasında söz konusu ilkeye atfedilen
önem, kapsamından ileri gelmektedir ve bu kapsam da iki nokta etrafında belirginleşmektedir
(Köker, 2007: s. 161). İlk husus Laiklik, Cumhuriyet rejiminin ve bu rejim içindeki siyasal iktidarın
konum ve eylemlerinin meşruluk zeminini oluşturmaktadır. Diğer nokta ise, Türk toplumunda genel
kabul gören dinsel nitelikli değerler sistemini değiştirmek anlamında bir “fikri inkılâp” tan söz
etmek, laiklik ilkesiyle anlama kazanmaktadır (Büçkün, 2005).
Çağdaş sistemde laiklik, uygulanması bakımından ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Batı
Avrupa’da laiklik, din ile devlet ve birey ile devlet arasındaki ilişki bakımından iki farklı ilişki
bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılık siyasal alana da yansımış; siyasi alanda da laiklik
üzerine iki anlayış geliştirilmiştir. Birincisi, dini değerleri bireysellikten bağımsız düşünen, dinin
bireysel inançlarla aynı düzlemde olmadığını ve hatta devletin din üzerinde denetiminin söz konusu
olduğunu savunan cumhuriyetçi (muhafazakâr) anlayış; ikincisi, minimal ve tarafsız devleti temel
alan liberal (demokrat) anlayıştır (Öztürk, 2013: s.s. 38-39). Türkiye’de Kemalist laikliğin nasıl bir
yol izlediğini anlamak için öncelikle parti programında ve Teşkilât-i Esasîye Kanunu’nun 2.
md.’nde ifade ediliş şekli önemli ipucu vermektedir. Söz konusu laiklik şu şekilde nitelendirilmiştir
(Köker, 2007: s. 135):
“Din telakkisi vicdani olduğundan, Fırka, din fikirlerini Devlet ve dünya işlerinden ve
siyasetten ayrı tutmayı milletimizin muasır terakkide başlıca muvaffakiyet amili görülür.”
Yukarıda yer verilen nitelendirmeden de anlaşıldığı gibi, laikliğin “din ve devlet işlerinden
ayrılması” gerekliliği üzerine vurgu bugün de geçerliliğini korumakta ve laiklik denilince ilk akla
gelen tanım bu olmaktadır. Katı bir şekilde Kemalizm’i savunan sol çevrelere göre laiklik
cumhuriyetçilik ve demokrasinin temel kaynağı, tartışmaya kapalı, devletin temelini sağlamlaştıran
bir ilkedir. Sağ partilere göre ise, laiklik, din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlamaktadır bu anlamda bu
partiler laiklik karşısında bir duruş sergilemişlerdir. Kısaca laiklik, Batıda, din ve devlet ayrımı iken
Türkiye’de din ve devlet çatışması halini almıştır (Öztürk, 2013: s. 41). Kemalizm, kültürel ve
iktisadi programı çerçevesinde halkın duygu ve düşünüş biçimleriyle din konusunda da çatışmıştır.
Bu çatışmanın aşılması ise yine, inkılapçılık ilkesi ile gerçekleştirilmek istenmiştir (Köker, 2007: s.
169). Bu çatışma, Osmanlı Devleti’nden kalan miras olarak düşünülebilir ancak laiklik o dönemde
uygulanmış olup, Cumhuriyete aktarılan düşünce değildir. Osmanlı Dönemi’nde, din ile devlet
işlerinin bir arada yönetilmesinin sonucu olarak modernleşmenin gerçekleştirilememiş olması,
sorunları ayyuka çıkarmış ve geri kalmışlığının altında dinsel faktörler bulunmuştur (Öztürk, 2013:
s. 42). Halkın büyük bir çoğunluğunca benimsenmiş olan dinsel içerikli değerler sistemi, öncelikle
siyasal iktidar bakımından, sonra da arzulanan toplumsal yeniliklerin gerçekleştirilmesi açısından
Kemalistlerin en etkili ideolojik rakibi olmuştur (Köker, 2007: s. 169). Tüm bu gelişmeler
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doğrultusunda da din, milliyetçi ideoloji karşısında işlevini yitirmiş ve artık laikliğin toplumsal
alana uygulanması Cumhuriyet’in ilanıyla kendini göstermeye başlamıştır (Öztürk, 2013: s. 42).
“Devletçilik” ilkesi ise genelde, devletin belirli amaçlara erişmek için, belli zamanlarda uyguladığı
bir yöntem olarak düşünülmekte ve Kadro Mecmuası çevresinde toplanmış yazarların devletçiliği
bir ekonomik sistem haline getirme gayretlerinin sonuç vermediği bilinmektedir. Bu sebeplerden
dolayıdır ki, Devletçilik uygulamada bir ekonomi politikası aracı olarak yürürlükte kalmıştır
(Sağlam, 1981: s.s. 71-72). Kemalizm’in “devletçilik” ilkesi, büyük ölçüde II. Meşrutiyet
halkçılığının bir diğer sonucu olarak görülen “milli iktisat” düşünce ve pratiğinin özelliklerini
taşımaktadır (Köker, 2007: s. 21).
Devletçilik ilkesi, sadece ekonomik anlamda değil toplumsal, politik ve kültürel anlamda da bir
değişimi içermekte ve Kemalizm’in içselleştirilmesinde ve devam ettirilmesine hizmet eden bir ilke
olmaktadır. Bu anlamda, köy ve köylünün gelişmesini sağlamak amacıyla devletçilik ilkesi ile hem
ekonomik müdahaleler hem de üstyapıdan altyapıya düzeni sağlayarak değişimi gerçekleştirmek
istenmektedir. Köylünün bu şekilde rızanın sağlanması ile devrimin diğer ideolojik araçlarının
yanında köylü üzerinden kitleselleşmesi hedeflenmekteydi (Öztürk, 2013: s. 49).
Devletçilik, toplumsal çıkar ile bireysel çıkar ayırımını temel alan ve bireysel çıkara karşı toplumsal
çıkarın üstünlüğünü vurgulayan bir iktisadi politika ilkesi olarak ifade edilmektedir (Köker, 2007: s.
21). Parti programında ise devletçilik ilkesinin niteliğinden şu şekilde söz edilmektedir ve yine
buradan söz konusu ilkenin iktisadi anlamı anlaşılmaktadır (Köker, 2007: s. 134):
“Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman çinde
milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirmek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin
icap ettirdiği işlerde –bilhassa iktisadi sahada- Devleti fiilen alakadar etmek mühim
esaslarımızdandır.”
İlkelere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Atilla Yayla’ya göre ilkelerin çoğu, reddedilmek ya da
oldukları şey olmaktan çıkmalarına sebep olabilecek bir şekilde yeniden yorumlanmaya tabi
tutulmalıdır. Ona göre, ilkelerin taşıdığı özellikler günümüz Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap
verme imkânı ya tamamen ortadan kalkmış ya da çok sınırlı hale gelmiştir ve ilkelerin niteliklerine
göre düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir (Yayla, 2004:s . 24):
“Devrimcilik demokrasiye zıttır; halkçılık hem belirsizdir, hem kolektivisttir, hem de
despotizmin sorgulanamaz ve dizginlenemez tiplerine payanda olmaya yatkındır; cumhuriyetçilik
liberal ve demokratik değerlerle aşılanmadıkça totaliterleşmekte ve negatif özgürlüğü boğmaktadır;
devletçilik, modern anayasal ve sınırlı devlet fikir ve tatbikatına terstir; milliyetçilik bir devlet
ideolojisine dönüştükçe ırkçılığı ve tahakkümü teşvik etmektedir. En önemli ilke olan laiklikte ise,
en azından, koordinatlar yanlış seçilmiştir.”
SONUÇ YERİNE
Türk Devrimi öncülerinin ve yeni sistemin kurucularının Osmanlı Dönemi’nde yetişip,
olgunlaşmaları dolayısıyla düşünceleri ve giriştikleri icraatları o dönemin izlerini taşımaktadır. Yeni
dönemin şartlarına uygun düşen Osmanlı döneminin bilimsel birikimleri, düşünceleri ve olumsuz
sonuçlara yol açan eksik ya da başarısız girişimleri (özellikle modernleşme çabaları)
değerlendirilerek Kemalizm’in altyapısı ve felsefi temelleri hazırlanmıştır. Kemalizm’in onun
düşünceleri doğrultusunda oluştuğu varsayımı genel kabul gören Mustafa Kemal’in, okuduğu
okullar, takip ettiği yayınlar ve önemli isimler de araştırıldığında, bu ideolojinin ya da ideoloji
tanımlamasını kabul etmeyenlerce düşünce sisteminin temellerinin Osmanlı döneminde oluştuğu
tartışma getirmez bir gerçektir.

https://www.29ekim.org/

20

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
Osmanlı döneminde başlayan modernleşme çabalarının başarısızlığının nedenlerinin iyi
gözlemlenerek, faaliyete geçirilen devrim düşüncesi başarılı olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti, bu
resmî ideoloji olan Kemalizm üzerine inşa edilmiştir. Kemalizm, söz konusu devrim düşüncesini
başarıya ulaştırmak ve bu doğrultuda yerleşen statükonun sağlamlaştırılması ve devamının
sağlanabilmesi anlamında hegemonyasını kurmuş ve kendisine tehlike olarak gördüğü düşünceleri
etkisizleştirip, muhalif ideolojilere bu resmî ideoloji çatısı altında siyasal alanda yer vermemiş; en
azından onlar resmî ideolojice desteklenmemişlerdir. Pozitivizm yolundan gidilerek, “Düzen içinde
ilerleme” düşüncesi doğrultusunda, düzenin sağlandıktan sonra bu düzenin kendi haline
bırakılmaması adına denetimli bir şekilde ilerleme gerekliliği ve söz konusu ilerlemenin ancak Türk
Devrim’ini gerçekleştiren elitlerce sağlanabileceği fikri içselleştirilmeye çalışılmıştır.
İlerleyen zamanlarda tanımlamalarına gidileceği Kemalizm’in ilkeleri de, bu düşüncelere hizmet
ederek, ideolojinin ve yeni rejimin meşruiyetini sağlama ve halka güven aşılama doğrultusunda
oluşturulmuş, “altı ok” olarak isimlendirilerek bugüne kadar gelmiştir. Söz konusu ilkelerin daha
sonra yapılan tanımlamaları irdelendiğinde, her bir ilkenin oluşumunda, yine daha önceki dönemin
izleri görülmektedir. Diğer bir ifade ile “Kemalizm’in altı oku”, Mustafa Kemal’in seleflerinin
düşünceleri, Osmanlı dönemi “Batılılaşma” fikirleri ve yine Osmanlı dönemi fikir akımları ile kimi
zaman kopuşlara ve farklılıklara rağmen genel bir ifade ile süreklilik arz etmektedir ve temelleri
devrimden on yıllar öncesinde atılmıştır.
Kemalizm, yeni sistemde ve bu sistem üzerinde yaşayan Türk toplumunda gerekli gördüğü siyasal,
ekonomik, sosyokültürel dönüşümleri tamamladıktan sonra bir tek parti rejimini gerekli ve meşru
gösterecek niteliklerini de kaybetmiştir. Bugün Kemalizm’in muhafazakârlaştığı yönünde eleştiriler
hüküm sürmekte ve artık geçerliliğini yitirmesinden dolayı yenilenmesi gereken bir ideoloji olması
gerekliliği üzerine vurgu yapılmaktadır.
KAYNAKÇA
Ahmad, F. (1985). İttihatçılıktan Kemalizme. çev. Fatmagül Berktay, . İstanbul: Kaynak Yayınları.
Akkaş, H. H. (2001; 3(2)). Türk Modernleşme Tarihinde Muhafazakâr Düşünce. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , s.s. 28-39.
Beriş, H. E. (2004). Kemalist Devrimden Muhafazakâr Kemalizme. Liberal Düşünce Dergisi,
Sayı:34 , 49-59.
Bıdak, A. R. (2011). Aydınlanma, Kemalizm, Modern Cumhuriyet. Ankara: Atılım Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
Büçkün, D. (2005). Atatürk'ün Eğitim Anlayışı ve Günümüz. Eğitişim Dergisi, Sayı 10 ,
http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/43-10/184-ataturkun-egitim-anlayisi.html .
Eroğlu, H. (1981). Atatürkçülük. Ankara: Olgaç Matbaası.
Eroğlu, H. (2001). Mustafa Kemal Atatürk'ğn Düşün Dünyasının Oluşumundaki Etkenlerle İlgili
Bazı Görüşler. Ankara üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı
27-28 , s.s. 285-298.
Gündüz, M. (Winter 2010). Mustafa Kemal ve Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür
Hayatına Abdullah Cevdet'in Etkileri. Turkish Studies, V.5 , s.s. 1067-1088.
İnsel, A. (2009). Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce. İstanbul: İletişim Yayınları.
Kayıran, M., & Metintaş, M. Y. (2013). Atatürkçü Düşünce Sistemi: Atatürkçülük (Kemalizm).
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:51, , s.s. 579615.
Köker, L. (1992). Kemalizmi Yeniden Düşünmek: Solidarizm, Korporatizm ve Demokrasi. L.
Köker içinde, Demokrasi Üzerine Yazılar (s. 184-194). Ankara: İmge Kitabevi.
Köker, L. (2007). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları.

https://www.29ekim.org/

21

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
Kuşoğlu, Y. D. ( tarihsiz). Atatürkçü Düşünce Sistemi.
http://uyg.tsk.tr/ataturk/ata_makaleler/ATAT%C3%9CRK%C3%87%C3%9C%20D%C3%9
C%C5%9E%C3%9CNCE%20S%C4%B0STEM%C4%B0.pdf: Erişim Tarihi: 09.04.2015.
Meşe, İ. (2006). Modernleşme Sürecinde Türk Siyasal Kimliklerinde Muhafazakâr ve Yenilikçi
Tavırlar . Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl 3, Sayı: 9-10 , s.s. 125-147.
Orhan, Ö. (2014 Bahar). Türkiye'de Rousseau Algısına Eleştirel Bir Bakış: Atatürk Rousseau'dan
etkilenmiş miydi? FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı 17, s.s. 215-236.
Örmeci, O. (Eylül-Aralık 2010). Jön Türkler ve İttihat ve Terakki . Tarih Okulu Dergisi, Syı VIII ,
s.s. 95-109.
Özalp, O. N. (208). Türkiye Demokrasilerin Neresinde? Demokrasi Tiplemeleri Işığında Türkiye
Örneğine Yeni Bir Bakış Denemesi. İÜHFM C. LXVI, S.2 , s.s. 129-162.
Öztürk, O. (2013). Kemalizm, İdeoloji ve Hegomanya: Kuramsal Bir İnceleme. Ankara: Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
Özüçetin, Y. (2005). Atatürkçü Düşünce Sistemi. Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt
6, ayı 1 , s.s. 59-65.
Sağlam, D. (1981). Devletçilik İlkesinin Gelişmesi ve Günümüzdeki Sonuçları. Atatürk'ün
Ekonomik Kalkınma Politikası ve Devlet İşletmeciliği Konferansı (s. 71-97). İstanbul: İ.Ü.
İşletme Fakültesi Devlet İşletmeciliği Enstitüsü .
Semiz, Y. (2014). İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Türkçülük Politikası. Selçuk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Dergisi , s.s. 217-244.
Sönmez, V. (2010). Auguste Comte (1798-1857) pozitivizm (Olguculuk). Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi, 3(3) , s.s. 161-136.
Varlı, A., & Koraltürk, M. (2012). II. Meşrutiyet'ten Erken Cumhuriyete Milli İktisadın Sürekliliği
ve İzmir İktisat Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi
Enstitüsü Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Sayı:20-21,Cilt: IX , s.s. 127-142.
Yayla, A. (2004). Kemalizme Liberal Açıdan Bakınca. Liberal Düşünce Dergisi, Syı: 36 ,s.s. 5-26.
Zürcher, E. T. (2009). Kemalizmin Osmanlı Kaynakları. A. İnsel içinde, Modern Türkiye'de Siyasi
Düşünce: Kemalizm (2. Cilt) (s. 44-55). İstanbul: İletişim Yayınları.

https://www.29ekim.org/

22

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
ŞEREF AKDİK’İN “MEKTEBE KAYIT” RESMİ BAĞLAMINDA NEOLİBERALİZMİN
POSTMODERNİST KAVRAM PRATİĞİ “OKUL DUVARLARI YIKILMALIDIR”
ÖNERMESİNİ TARTIŞMAK
DISCUSSING “THE SCHOOL WALLS MUST BE DEMOLISHED” PROPOSITION, A
POSTMODERNIST PRACTISE OF NEOLIBERALISM, IN THE CONTEXT OF ŞEREF
AKDİK’S PAINTING: “MEKTEBE KAYIT”
Mahmut ÖZTÜRK
Prof. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı,
Prof. Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Education, Department Fine Arts Education,
Division of Art Education
https://orcid.org/0000-0002-4662-7736
Özet
Neoliberalizm, 1979 Aralık ayında Eğitim Enstitülerinin Kapatılması, 1980 Askeri Darbesi,
1982’de Üniversitelerin Yapılandırılması paralelinde YÖK’ün ve Özel Üniversitelerin Kurulması,
1998’de YÖK-DÜNYA BANKASI PROJESİ, Sağlıkta Dönüşüm DÜNYA BANKASI PROJESİ,
Yeni Dünya Düzeni, Büyük Ortadoğu Projesi gibi pratiklerini haklı göstermek için, bu pratiklere
uyumlu postmodernist kavram pratikleri icat(!) etmiştir. “Okul Duvarları Yıkılmalıdır, Kamusal
Alana Müdahale Et, Müzeler Yıkılmalıdır, Sanat Yapıtını Tahrip Et, Resim Dörtgeninin Dışına
Çıkılmalıdır, Yapıt Değil Hakkında Yazılanlar-Metinler Önemlidir, Sanatçı Değil Küratör
Önemlidir, Şef-Orkestra ve Çoksesli Evrensel Müzik Değil Yerel-Yöresel Etnik Müzik Önemlidir
gibi pek çok postmodernist kavram pratikleri üretilerek, kamusal alanlar başta olmak üzere sanat ve
sanat eğitimi alanlarına motivasyon bozucu ve yıkıcı müdahaleler yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ressam kuşağı olarak kabul edilen Mustakil Ressamlar ve
Heykeltıraşlar Derneği kurucularından Ressam Şeref Akdik, 1935 yılında yapmış olduğu “Mektebe
Kayıt” resminde, modernitenin mirası 6 ilkeyi temel alarak 29 Ekim 1923’te kurulan modern
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vatandaş kimliğini ön plana çıkararak özellikle vurgulamıştır. Köy
yerelinde çağdaş evrensel kamusal alanı, çağdaş evrensel kültürel kişiliğin oluşturulmasında çağdaş
okulu, muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı hedefleyen anlayışı ve yurt sevgisini oluşturmada
okulun ve öğretmenin önemini vurgulayarak tasvir etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vatandaş
kimliğini okul ve öğretmen ile özdeşleştirmiştir.
Bu çalışmada; Şeref Akdik’in “Mektebe Kayıt” resmi örneğinden hareketle, neoliberalist pratiklerin
ve bu pratikleri haklı göstermek için uydurulmuş kavram pratiklerinden “OKUL DUVARLARI
YIKILMALIDIR” önermesi, 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği günün öneminin
bilinciyle tartışılacaktır. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün “Muassır medeniyetler
seviyesine çıkmak” hedefinin gerçekleşmesinde ve 29 Ekim 1923 bilincinin geliştirilmesinde
sanatın ve sanat eğitiminin önemini vurgulamak amaçlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şeref Akdik, Mektebe Kayıt, Sanat, Sanat Eğitimi, Postmodernizm.
Abstract
Neoliberalism has invented (!) various postmodernist concept practices in order to justify the
practices such as shutting down the Institutes of Education in December 1979, the military coup
d'état in 1980, the foundation of the Council of Higher Education and Private Universities parallel
to restructuring of the Turkish universities in 1982, THE COUNCIL OF HIGHER EDUCATIONTHE WORLD BANK PROJECT in 1988 and THE WORLD BANK Health Transition Project, the
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New World Order and the Greater Middle East Initiative. Many postmodernist concepts such as
“School Walls Must Be Demolished; Intervene in the Public Space; Museums Must Be
Demolished; Destroy the Work of Art; You Need to Think Outside the Square of the Painting; Not
the Artwork-Texts but What Is Written about Them Are Important; Curator Is Important, Not the
Artist; and Local, Regional, Ethnic Music Is Important, Not the Conductor-Orchestra and
Polyphonic Universal Music” were created to intervene in the fields of art and art education in a
demotivating and destructive manner.
In his 1935 work “Mektebe Kayıt/School Registration”, Şeref Akdik, one of the founders of the
Association of Independent Painters and Sculptors which was composed of the first generation of
artists in The Republic of Turkey, emphasized the modern Republic of Turkey which was founded
in 29 October 1923 and its national identity by highlighting the 6 principles of the modern heritage.
He depicted the contemporary universal public sphere with the village local, the creation of the
contemporary universal cultural personality with the contemporary school and the importance of the
school and the teacher with the creation of the understanding which aimed to rise to the level of
contemporary civilizations and the love of homeland. He identified the identity of the Republic of
Turkey and its citizens with the school and teachers.
In the context of Şeref Akdik’s “Mektebe Kayıt/School Registration” drawing based on the
awareness of the significance of October 29, 1923, proclamation of the foundation of the Turkish
Republic, this study addresses “THE SCHOOL WALLS MUST BE DEMOLISHED” proposition
which was fabricated to justify the neoliberalist practices. The study also aims to emphasize the
importance of art and art education in the realization of GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK's
goal of “attaining the level of modern civilizations” and in creating the awareness for the
significance of the date “29 October 1923”.
Keywords: Şeref Akdik, Mektebe Kayıt/School Registration, Art, Art Education, Postmodernism.
GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ressam kuşağı olarak kabul edilen Mustakil Ressamlar ve
Heykeltıraşlar Derneği kurucularından Ressam Şeref Akdik, 1935 yılında yapmış olduğu “Mektebe
Kayıt” (Resim-1) resminde, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kamusal alanı okul ile özdeşleştirirken,
laiklik şemsiyesi altında eşit, özgür ve kardeş olan vatandaş kimliğini ise öğretmen ve öğrenciler ile
özdeşleştirmiştir. Modernitenin mirası 6 ilkeyi temel alarak 29 Ekim 1923’te kurulan modern
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve özellikle yurttaş-vatandaş kimliğini ön plana çıkararak vurgulamıştır.
“Çağdaş kültürel kişiliğin oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda, Türk milli demokratik devriminin
simge ressamlarından Şeref Akdik, çağdaş giyimli erkek öğretmenin elinde tuttuğu nüfus cüzdanını
bilinçli biçimde göstererek, kayıt yaptırmak için getirilen köylü küçük kız çocuğunun kimliğini TC
yurttaşı-vatandaşı olarak somutlaştırmıştır. Öğretmen, küçük kız çocuğunun nüfus cüzdanından
okula kayıt yapılacak yaşta olmadığını öğrenmiş olmanın üzüntüsünü gizleyerek ve gülümseyerek,
küçük kız çocuğunu teselli etmeye çalışmaktadır. Buna karşın, küçük kız çocuğunun masanın
kenarını tırnağıyla tırtıklaması, okula kayıt olma isteğinin, kararlı ve çok ısrarlı olduğunun
göstergesidir. Kız çocuğunun arkasında, iki eliyle TC nüfus cüzdanını bilinçli ve sahiplenmenin
mutluluğuyla tutan erkek çocuk, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklemektedir. Kız ve erkek
çocuk motifleri, karma eğitimi, geleceği ve çağdaş kültürel kişiliğe ulaşmayı simgelemektedir.
Haritanın, izleyici tarafından Türkiye haritası-vatanı olduğunun en kolay, en çabuk ve hemen
algılanması için özellikle Marmara bölgesi seçilerek vurgulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
haritasına bakan, kucağında ve önünde çocuk bulunan kadın, yurdunu-vatanını öğrenmenin
heyecanını ve açlığını yansıtmaktadır. Kapının açık olması, yerelden-yöreselden ulusala ve
ulusaldan evrensele çağdaş eğitimle ulaşılacağını ve her TC yurttaşına-vatandaşına açık olduğunu
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göstermektedir. Kısaca, resmin atmosferi ya da ‘KAMUSAL ALAN’ mutluluk kokmaktadır
(Öztürk, 2020, s.13-14)”.
Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı savaşarak kurulmuş bir devlettir. “Mektebe Kayıt” adlı
resimde, devletin küçük bir köy okulu-kamusal alanında yaşanan ve tüm dünyaya yayılan mutluluk
kokusundan emperyalizm elbette çok rahatsızlık duymuştur. 27 Aralık 1919 günü Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK’ün Ankara’ya gelişinin 30. yıldönümünde, 27 Aralık 1949 yılında Amerika ile
Türkiye arasında imzalanan Fulbright Anlaşması, bu rahatsızlığın ilk işaret fişeği olmuştur.
Emperyalizm, “Bizim çocuklar kazandı” diyerek sahip çıktığı 1980 Askeri darbesiyle, neoliberalist
pratikleri ve bu pratiklere uyarlanmış postmodernist kavram pratikleri ile saldırılarını daha güçlü
biçimde uygulamaya koymuştur. “Neoliberalizmin etnisiteci, dinci-mezhepçi ve kadın bedeni
üzerinden aşırı cinsiyetçi-feminist pratikleri, bu pratiklere uyarlı postmodernist kavram pratikleri ile
desteklenerek sanatın ve sanat eğitiminin özgürlük alanlarını kuşatarak baskı altına almıştır (Öztürk,
2015, s. 301)”.
Postmodernist kavram pratiklerine pek çok örnek vermek olanaklıdır. “…Günümüz Felaketinin
Sorumlusu Modernizmin Büyük Söylemleri Bitmiştir, Dinci- Mezhepçi- Etnisiteci Üst Kimlik- Alt
Kimlik, Ötekileştirme, KADIN AYRIMCILIĞI ÜZERİNDEN ABARTILI CİNSİYETÇİ
YAKLAŞIM, FEMİNİZM, AYRIŞAN TOPLUMLAR SÜRECİNİ YAŞIYORUZ, Sanatta MerkezÇevre Sorunu, Sanat Öldü Yaşasın Sanat, Sanat Eğitiminde Büyük Söylemler ve Estetik Bitmiştir,
Sanat- Sanatçı ve Sanat Yapıtı Yeniden Tanımlanmalıdır, Herkes Sanatçıdır- Her şey Sanattır,
Sanat Yapıtı Değil Sanatçı ve Kavramı- Konsepti hatta Ne Giyindiği, Saçını Nasıl Taradığı,
Kimlerle Tanışıp Düşüp- Kalktığı Önemlidir, Reklam ve Çevre Edinmek Önemlidir, Sanat Yapıtı
Değil Hakkında Yazılan Metinler ve Söylenenler Önemlidir (Postmodernizm Kadın Kimliği,
2011)”.

Resim-1. Şeref AKDİK, Mektebe Kayıt, 1935, Tuv. Üz. Yb. 168 X 212 cm
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OKUL DUVARLARINA, RESİM DÖRTGENİNE ve KAMUSAL ALANA POSTMODERN
SALDIRILAR
Neoliberalist pratiklerin ve bu pratikleri haklı göstermek için uydurulmuş postmodernist kavram
pratiklerinden “OKUL DUVARLARI YIKILMALIDIR” önermesinin, bireysel ve toplumsal
hayatımızda pek çok karşılığı vardır. Sanat ve sanat eğitimi alanlarında karşılığı; “DUVARSIZ
SINIFLAR, RESİM DÖRTGENİNİN DIŞINA ÇIKILMALIDIR, KAMUSAL ALANDA SANAT
ve KAMUSAL ALANA MÜDAHALE ET” önermeleridir. ABD ve Avrupa ülkelerinde okul
duvarlarının yıkıldığı, duvarsız sınıfların inşa edilerek özgür eğitimin başladığı, okul dışı eğitim,
uzaktan eğitim, internetle evinde eğitim, her şeyi öğrenciye tepsi içinde sunan özgürlükçü ve çok
demokratik eğitim ile tek tip kıyafet zorunluluğundan kurtulmuş özgür kıyafet anlayışlarının
benimsendiği eğitimi aşılayan… yazı ve etkinliklerle… postmodernist önermeler desteklenmiştir.
Özellikle, özgürlük, demokrasi ve barış kavramları bu dönemde içi boşaltılarak yozlaştırılmıştır.
Birleşmiş Milletler tarafından 1996 Yılının Hoşgörü Yılı ilan edilmesi ve işin içine Türkiye’nin
dahil edilmesi ve sonrası, postmodernist kavram pratiklerinin basıncıyla Türkiye’de yaratılan
değişim ve dönüşüm süreçlerine ilişkin derin kuşkular barındırmaktadır. Merkez-Çevre, AlanlarSınırlar gibi kavram pratiklerini de eklediğimizde postmodernist kavram pratiklerinin birbiri içine
geçmiş ve birbirine sıkı sıkıya bağlı zincir halkaları oluşturdukları ve neoliberalist pratiklerle
diyalektik bir bütünlük oluşturdukları saptanmıştır.
Türkiye’de yaratılan değişim ve dönüşüm süreçlerinde postmodernizm, neoliberalist pratiklerin
uygulayıcısı emperyalistler tarafından örgütlendirilerek örgütlenmiş kötülük haline
dönüştürülmüştür. “Odatv yazarlarından Sabriye AŞIR tarafından çevirisi yapılarak yayınlanan
‘Psikolojik Savaşın Belgeleri Sızdı’ başlıklı haber makalesinde, Türkiye’de akademik bilimsel
ortamlarda, makale ve bildirilerde alıntılar ve atıflar yapılan ‘Postmodernist Kültür Çağdaş Olanın
Kuramına Bir Giriş’ kitabının yazarı İngiliz Prof. Dr. Steven CONNOR’ın ve bu kitabın içeriğinde
adı geçen postmodernist düşünürlerin(!) nasıl emperyalist provokatörlük ve kültürel teröristlik
yaptıklarını, öncelikle TC kimliğine sahip sanatçı ve sanat eğitimcisi akademisyenlerin görmesi
şarttır: “Cambridge’in 70 milyon sterlinlik Savunma Bakanlığı fonuyla ortakların arasında
listelendiği, belgelerde yer aldı. Sızan belgelere göre, İngiliz ordusu, yeni psikolojik savaş ve
davranışsal manipülasyon tekniklerini araştırmak üzere felsefecileri, psikologları ve din bilginlerini
işe alıyor. Cambridge tarafından açıklanan belgeler Savunma Bakanlığı’nın, davranışları manipüle
etmek için yeni yollar arayışı içinde olduğunu ortaya çıkardı… Mimarlık, psikiyatri, sinirbilim ve
sosyoloji gibi disiplinlerdeki uzmanların da dahil olduğu Cambridge Üniversitesi’ndeki onlarca
akademisyen, üniversitenin bu teklifi ile bağlantılı oldukları kaydedildi. Bu proje, Güzel Sanatlar,
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi (CRASSH) Direktörü Profesör Steven Connor
tarafından yönetilecekti (Öztürk, 2020, s.8)”.
İngiltere’de ortaya çıkarılan psikolojik harp belgeleri gibi pek çok postmodern müdahale
örneklerinin Türkiye’de de ortaya serildiği görülmektedir. ‘CIA’nın Türk Edebiyatına Müdahaleye
İhtiyacı Var mı?’ Sorusuna Albayrak (2017) yanıt arıyor: “Saunders’in “Parayı Verdi Düdüğü
Çaldı”, altbaşlığı “CİA ve Kültürel Soğuk Savaş” olan kitabı emperyalist kapitalizmin sanatı nasıl
güdümlediğini ve icra edenleri kişiliksiz yaratıklara dönüştürdüğünü, yapanların ağzından anlatıyor.
“Kültürel Özgürlükler Kongresi” adlı bir örgüt kuran ve dünyanın birçok yerinde şubelerini açan
CİA’nın sanatı yönlendirmek için çıkarttığı kültür sanat dergilerini, dağıttığı ödülleri, düzenlediği
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festivalleri, kurduğu müzeleri ve açtığı sergileri öğrenince Türkiye’de neler yaptığını merak ediyor
insan. Son yetmiş yıllık tarihi, ABD’ye bağımlılaşma süreci olarak okunabilecek Türkiye’de sanat
ve edebiyatın bu sürecin dışında kalmasının düşünülemeyeceğini biliyoruz.
Bu gerçekleri ortaya çıkartan bizlere, yükselttikleri küfür melodisiyle karşılık veren düdük erbabına
sorabiliriz: Doğan Holding’in Hürriyet Gösteri, Koç Holding’in Kitap-lık, Sanat Dünyamız, Can
Yayınları’nın Öykü Gazetesi varken, CİA’nın sanatı sermaye güdümlü kılmak için müdahale
etmesine gerek var mıdır? Daha TÜSİAD’ın İKSV’sine, Eczacıbaşı’nın İstanbul Modern’ine,
Borusan Holding’in orkestrasına, Zorlu Holding’in PSM’sine değinmedik bile. Bir de otoyol
kıyısında yükselen “Mall of” diye bir şey var, sanatı hangi mal olarak pazarlıyorsa… Bugün Türk
edebiyat ve sanatı, bir CİA müdahalesine ihtiyaç duymayacak ölçüde sermayeleşmiştir ve sermaye
güdümlüdür. Dünyayı sömürü cehennemi yapan sermaye, kültürü de insanın bütün kurtuluş
umutlarını yok eden bir bayağılık labirentine çevirmiştir… Sermayenin ve CİA türünden
kurumlarının manipülasyonundan çıkış, öncelikle, eleştirel bilincin uyandırılması ve
geliştirilmesiyle başlayacaktır. Yeniden aç bedenlerin edebiyatını ve sanatını yapacak yaratıcılara
ihtiyacımız var. Çalışan, emekçi insanın bilinç kazanmasıyla, bunun heyecan ve duyarlılığını
yaratacak bir estetikle kurtuluşun yoluna düşebiliriz (CİA’nın Türk Edebiyatına Müdahaleye,
2017)”.
Emperyalizmin neoliberal pratiklerinin ideolojisi haline dönüştürülmüş olan postmodernizmin, karşı olduğu
modernist kuramlardan da, iki yüzlülükte sınır tanımayarak yararlanmayı ihmal etmediği görülür. Ayrıntıları
ön plana çıkararak, karşısındakinin bütün algısını bozma taktikleriyle, kendi postmodern pratiklerini
uygularken, modernizmin en önemli kuramlarından bütünü gördükten sonra parçaları görmek gerektiğini
savunan Gestalt Algı Kuramından yararlanmayı ihmal etmiyor. Yukarıda değinilen 1996 Yılının Hoşgörü

Yılı ilan edilmesi ve işin içine Türkiye’nin dahil edilmesi süreci, 1994-2000 yılları arasında Türkiye
ile Dünya Bankası arasında yapılan anlaşma sonucu yürütülen Kadın İstihdamının Geliştirilmesi
(KİG) Projesi süreci, Dünya Bankası Sağlıkta Dönüşüm Projesi süreçleri ile 08 Aralık 1994
tarihinde ilki düzenlenen YÖK- Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi
Öğretmen Eğitimi Programları süreçlerinin… aynı zaman diliminde olması, postmodernistlerin
gestalt algı kuramına uygun bütüncül uygulama süreçleri ortaya koyduğunu göstermektedir. Aynı
dönemde edebiyat alanından örnek veren Albayrak şöyle diyor: “1994 yılında birkaç arkadaşla
çıkardığımız Sermaye Kültüründen Kopuş dergisiyle bu eleştirel mücadeleyi bir yıl sürdürdük. O
yıllarda yazdığım yazılardan birinin başlığı “Eleştiriye Ölüm İlanı” idi ve bugün postmodern
edebiyatın en ateşli savunucusu prof. dr. Yıldız Ecevit’i eleştiriyordu. Yeni Gelen’in Mart sayısında
Taylan Kara’nın bilgisiz olduğu konularda bilimsel kavramları kullanarak okurlarını hipnotize
ettiğini gösterdiği Yıldız Ecevit’in, eleştiriyi silmek için çalıştığını 1995 yılında yazmış olmaktan
memnunum (Yeni Gelen Dergisi Genel Yayın, 2019)”.
Postmodernistlerin, bir taraftan eleştiriyi silmeye çalışırken diğer taraftan resim-yapıt inceleme
kuram ve yöntemlerini bilmeyen öğretmen adayı öğrenciye Resim-İş Öğretmenliği Programında
Sanat Eleştirisi dersini dayatması yaman bir çelişki olarak ortada durmaya devam ediyor.
Postmodernizmin, emperyalist odaklarla göbek bağı ve doğası gereği uygulamalarında çelişkilerin
olması yanıltıcı olmamalı. ‘Amerikan İstihbaratının Fonlarıyla Yaratıcı Yazarlık!’ Başlıklı
makalesinde KARA (2019) yanılmamak için tekrarlara vurgu yapıyor: “Iowa International Writing
Program 1967 ‘de Paul Engle tarafından kurulmuştur. Bu program herhangi bir yazarlık programı
değildir. Soğuk Savaş Döneminde Kapitalist blokun kültür-sanattaki karargahı, CIA’nın kültür
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şubesi Kültürel Özgürlük Komitesi, Farfield Vakfı, Ford Vakfı ve Asya Vakfı gibi CIA’nın paravan
vakıflarından fonlanmıştır… Ancak tekelci kapitalizmin BİR TEK DOLARINI BİLE BOŞA
HARCAMADIĞINI ve ASLA HARCAMAYACAĞINI söylüyorum. Kapitalist blokun kültürsanatta en az bir beyin cerrahı kadar ince çalıştığını, son derece dikkatli ayrımlar yaptığını,
seçimlerini büyük bir sınıf bilinciyle yaptığını tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar
tekrar hatırlatıyorum (Amerikan İstihbaratının Fonlarıyla, 2019)
Postmodernist kavram pratiklerinin ve önermelerinin, okul, resim, müze, kültür ve kamusal alan
kavramlarına yönelik saldırılarda, kimi zaman adeta pratiğin teoriyi, teorinin pratiği etkilemesi gibi
neoliberal pratiklere yön verdiği görülür. Okula, resim ve heykel sanatına, müze, kültür ve kamusal
alana sanatçı pratikleri bağlamında saldırılar, özgür sanatçının özgür sanatı olarak dayatılmıştır.
New York’un modern sanat düşüncesini Avrupa’dan avangard sanat gösterileriyle çalması gibi,
Türkiye’de sanat ve sanat eğitimi ortamları 1980 Askeri darbesi sonrasında ‘Resim Dörtgeninin
Dışına Çık, Avangard Sanat Yap’ direktifleriyle özel olarak dizayn edildi. Sanatçının kendisinden
de, sanatından da daha değerli küratörler, kavramlar ve kutsanmış(!) metinler üretilirken, birbirinin
iş(!)lerine ve metinlerine atıf yaparak sanat olmaz şeyleri, kitch-yoz-arabesk olanı, sanat haline
dönüştüren etkinliklerle, ele geçirdikleri dergi ve gazetelerde kurdukları atıf çeteleri ve klikleriyle
kültürel iktidar inşa etmeye çalıştılar. Öylesine metinler üretilmiştir ki, “ainesi iştir lafa bakılmaz”
atasözümüz, postmodernist modüler (söze, anlatıma, metinlere dayalı) sanat ve sanat eğitimi
dayatmalarıyla “ainesi laftır işe bakılmaz” sözüne dönüştürülerek sorgulanamaz ve
tartışılamazdırlar. Postmodernislere göre, resim, burjuva duvarlarını süsleyen, kapitalizmin alınır
satılır metasıdır ve artık günümüzde önemini yitirmiştir ve Şeref Akdik’in ‘Mektebe Kayıt’ resmi
gibi çağdaş Türk resminin önemli başyapıtları, ‘Temsili Sanat Bitmiştir’ demağojisiyle yok
sayılmaya çalışılmıştır. Kamusal alanlar başta olmak üzere sanat ve sanat eğitimi alanlarına
motivasyon bozucu ve yıkıcı müdahaleler yapılmıştır. Böylesine örgütlendirilmiş örgütlü kötülüğün
saldırılarının olduğu, 1983-87 yılları ortamında, Giresun’un Keşap ilçesinin Karabulduk Nahiyesi
Ortaokulunda, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkelerine bağlı bir Resim-İş Öğretmeninin
kişisel, psikolojik, mesleki ve toplumsal durumunu vicdanlarda sorgulamak gerekir.
RESİM=MÜZE ve KÜLTÜR=KAMUSAL ALANA SALDIRILAR
Şeref Akdik’in Mektebe Kayıt resmi gibi çağdaş Türk resminin önemli başyapıtlarını, Türkiye
Cumhuriyeti tarihini ve devrimlerini göstererek anlatan, temsili resimleri aşağılamak, görmezden
gelerek inkar etmek, TC’ni ‘90 yıllık reklam arası’ olarak görmek… postmodernizmin temel
dayanakları olmuştur. YÖK-Dünya Bankası Projesi kapsamında Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği
programlarında zorunlu ders olarak Çağdaş Türk Sanatı dersine yer verilmeyişi en önemli kanıttır.
“Mektebe Kayıt” resminin bulunduğu Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nin, envanter sayımı,
tadilat ve tamirat gibi gerekçelerle uzun yıllı aralıklarla kapalı tutulması, kimin kiminle ‘aşık
attığını’ ve ortak paydada buluştuğunu ortaya koymaktadır. İstanbul Devlet Resim Heykel
Müzesi’nin önce tadilat ve tamirat gibi gerekçelerle uzun süre kapalı tutulup, sessizce Veliaht
Dairesi Müzesine dönüştürülerek Cumhuriyet dönemi resim ve heykellerinin müzeden kovulması,
çağdaş Türk kültürünün üretilmesine karşı beslenen husumetin kanıtı olarak tarihte ki yerini
almıştır.
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Kamusal Alanda Sanat, Kamusal Alana Müdahale Et gibi postmodern kavram pratikleri üreterek
kamusal alana saldırdılar, devlet müzelerine, koleksiyonlarına saldırdılar ve yağmaladılar.
Ankara’da yaşanan en son örneğe göre: “Sayıştay'ın üniversiteler ilgili denetim raporlarında,
Ankara Üniversitesi’nde 440 yazma eserin kayıp olduğu, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel
Müzesi’nde ise 404 eserin bulunamadığı açıklandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde de
sanatsal değeri yüksek olan Atatürk tablosu bir odada ambalajsız şekilde saklandı. 6 metrekare
boyutundaki dokuma halı yün Türk Bayrağının da böcekler nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.
1897'de yapılan Hükümet Konağı,1938'de tamamlanan Sümerbank binası ve Başbakanlık Makamı
olarak kullanılan içinde Atatürk'ün çalışma odasının da bulunduğu Ankara Valiliği'nin eski binası
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi‘ne devredildi. Taşınma sırasında tarihi, kültürel ve sanatsal
değeri olan 210 adet tablo envantere alınmadı (Kayıp Aranıyor, 2020)”.
Müzeler gereksizdir yıkılmalıdır diyen postmodernistler, örgütlendirilerek örgütlenmiş kötülüğün
ikiyüzlülüğüyle, devlet müzelerini aşağılayıp özel müzelerin propagandasını yaptılar, kendileri
müzeleri ele geçirince paralı müzeler hale dönüştürdüler. Sanat ve sanat eğitimi alanlarında
uygulama, atölye, iş, ürün, yapıt önemli değil, söz, kavram, yapıt hakkında yazılanlar, metinler,
modüler-söze, anlatıma önem veren- eğitim… önemlidir diyerek masa başı ‘iş’ üreten (!)
postmodernizm, sıra okula, sınıfa, müzelere, kamusal alanlara ve sınırlara gelince eyleme geçiyor
okul, sınıf ve müze duvarlarını yıkmaya kalkışıyor. 29 Ekim 2014 Cumhuriyet Bayramı’nda Habur
Sınır Kapısından Peşmerge’nin geçişine izin verilmesi, Süleyman Şah Türbesi’nin yerinden
edilmesi, Suriyelilerin plansız programsız biçimde özellikle yurdumuzun batısına serpiştirilmesi
gibi kamusal alana saldırı pratikleri uyguladılar. Bireysel, toplumsal ve ulusal alanları ve sınırları
güvensiz hale dönüştürmekte hiçbir sakınca görmemişlerdir. Pakistan’da Taliban’ın sanat eserlerine
ateş ederek nişangah tahtasına çevirmesini ve Suriye’de Palmira antik kentinin ve müzesiyle birlikte
diğer antik kentlerin İŞİD tarafından yıkılmasını ekleyerek söylersek; “Etnisiteci, dinci-mezhepçi ve
aşırı cinsiyetçi yaklaşımların köklerini feodal geleneklerde aramak gerekir. Neoliberalist pratiklerin
ve onun uygulamalı ideolojisi olan postmodernist kavram pratiklerinin analizi yapıldığında,
postmodern eğitimin, sanatın ve sanat eğitiminin feodal geleneklerden beslendiği görülecektir.
2005’de Eğitim Sen tarafından çıkarılan küçük broşürde, Irak’ı işgal eden emperyalistlerin yani
neoliberalist pratiklerin uygulayıcılarının direkt ve göz göre göre, Bağdat Müzesi’ni ve açılmamış
ve yerleri tesbit edilerek çok iyi bilinen ikiyüzden fazla höyüğü bombalaması, postmodernist
kavram pratiklerinin ürettiği Müzeler Yıkılmalıdır, Müzeler Gereksizdir… söylemleri, feodal dünya
kalıntısı IŞİD’in müzeleri ve tarihi eserleri yok etmesi arasında hiçbir fark yoktur (agy. 2015,
s.305)”.
Çok büyük bir kriz haline gelmiş olan özellikle eğitim, sanat ve sanat eğitimi politikaları üzerine
yazmak, akademik ortamlarda adeta siyasi propaganda olarak algılanmakta, yazmaktan ve atıf
yapmaktan korkulmaktadır. 29 Ekim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş anlayışına karşı,
postmodernist kavram pratiklerini savunan, kamusal alanı ve okul duvarlarını yıkmayı hedefleyen
etkinlikler özel ve resmi kurumlar tarafından destek görmektedir. Şeref Akdik’in “Mektebe Kayıt”
resminde inşa ettiği okul duvarlarını yıkıp, yerine yaşadığımız çağda eğitim ve öğretimin hedef ve
amaçlarının doğasına aykırı biçimde dindar ve kindar nesillerin yetişmesini amaçlayan yeni okul
duvarları inşa edilemez. Çünkü; resme ve heykele karşı olanların sosyal ve kültürel iktidar
olamadıklarını itiraf etmeleri, rönesansın, aydınlanma çağının, endüstri devriminin ve modernitenin
gereği olduğunu anlayamamış olmalarındandır: “Biliyorsunuz siyasi olarak iktidar olmak başka bir
şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi iktidarız. Ama
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hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var.”… Star’dan Ahmet Taşgetiren
“’Siyasi iktidar olduk, sosyal ve kültürel iktidar olamadık’ (İktidarın Kültür Sanatla, 2017)”.
29 Ekim bilinciyle Türk olduğunu ve moderniteyi öğrenmiş, Türkçe konuşan, yazan ve okuyan TC
vatandaşlarına, Arapça ve Osmanlıca dayatarak, Suriye’den, Irak’tan Arap toplayarak yeni kültürel
kişilik oluşturulamaz. Sadece masum insanları birbirine düşürür ve kültürel çatışma acıları yaşatılır.
Hat sanatımız, öz sanatımız bahanesiyle, Arapça bilmeyen Türk’e elif ya da vav harflerini taklit
ettirerek, yeni geleneksel sanatlar icat etmeye çalışmakla sosyal ve kültürel kişilik geliştirilemez.
Resim ve heykel Bölümleri olmayan, sanatta yeterlikli sanatçı hocaları olmayan Güzel Sanatlar
Fakülteleri ve benzeri adlar altında açılan fakülteler ile çağdaş kültürel üretim de! iktidar da!
olunamaz. Tarihin akışına aykırıdır. Ortaçağ sonrasında Rönesans aydınlanması ve güzel sanatlar
akademilerinin kurulması bunun en açık kanıtıdır. Bu araştırmanın konusu olan Şeref Akdik’in
“Mektebe Kayıt” resmi, başta Rönesans akademilerinin ve modernitenin mirasıdır.
SANAT VE SANAT EĞİTİMİNİN DUVARLARINA SALDIRILAR
Şeref Akdik’in “Mektebe Kayıt” resmi, öğretmeni, çocukları, kadınları, dedeyi ve diğer resimsel
motifleri göstermekle yetinmez, Türkiye Cumhuriyeti’nin, laiklik şemsiyesi altında herkese eşitlik,
özgürlük, kardeşlik sunan sosyal hukuk devleti olduğunu göstermektedir. Realizm akımının
kurucusu ressam Gustave Courbet’in “Görmek ve göstermek sadece sanatsal bir sorun değildir.
Sanatın görevi büyülemek değil aydınlatmak olmalı” deyişini hatırlatmaktadır. Şeref Akdik,
aydınlatan ve aydınlanan tüm insanlığı ve tarihini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
çağdaşlaşma macerası örneğiyle ve bir aydın sorumluluğuyla yansıtmıştır.
Şeref Akdik’in “Mektebe Kayıt” resmi, YÖK-Dünya Bankası Projesi kapsamında uygulamaya
konan Resim-İş Öğretmenliği Programlarında Çağdaş Türk Sanatı Tarihi dersine ‘zorunlu ders’
olarak yer verilmemesine dikkat çekmek için seçilmiştir. Postmodernistler, kuşaklar arasında
uçurumlar ve yapay dil farklılıkları yaratarak Çağdaş Türk Sanatı Tarihi’ni aşağıladılar. Çağdaşlığa
ve moderniteye açılan, okulu, okulun ve sınıfın kapılarını, pencerelerini ve duvarlarını tarihsiz
bırakmaya çalıştılar. ‘Duvarsız Sınıflar’ yaratmaya ve ancak eski Yeşilçam filmlerinde görülebilen
fakir oğlan zengin kız aşkıyla, zenginlerin sınıfına atlama stratejileri geliştirmeye çalıştılar.
Resim-İş Eğitimi Bölümlerine ve adına, Resim-İş Eğitimi dersine ve adına, Resim-İş Eğitimi
öğretmenine ve adına saldırıldı. İş Teknik dersi, iş ve teknik dersleri olarak ayrıldı. Emperyalizmin
böl ve yut taktiğine benzer biçimde İş Teknik dersi Resim-İş öğretmenlerinin elinden alındı.
Resim-İş Eğitimi dersinin ve öğretmeninin adı Görsel Sanatlar dersi ve öğretmeni olarak
değiştirildi. 2018 Yılında Resim-İş Öğretmenliği Programı yeniden yapılandırıldı, ikinci uygulama
yılını tamamlayamadan program yapma inisiyatifi 2020 yılı haziranında YÖK’ten Eğitim
Fakültelerine bırakıldı. Üç kuşağın borçlandırıldığı YÖK-Dünya Bankası Projesinin standart
program dayatması Eğitim Fakültelerinde kendi başına terk edildi. YÖK-Dünya Bankası Projesini
ve standart programlarının savunusunu yapan bildiriler, makaleler ve akademik etkinlikler çöpe mi
atılacak? Öğretmen yetiştirme ve atanması sorunu patlama noktasına getirildiği için, kaotik ortam
eğitim fakültelerinin duvarlarını titretmeye devam eder görünmektedir. Ayrıca, 2019 Kasım ayında
Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Resim Bölümlerinin adı ve yeniden yapılandırılması sorunu ortaya
atılmış ve iyi ki çözümsüz kalmıştı.
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Şeref Akdik’in “Mektebe Kayıt” resminde, okuldan=kamusal alandan yayılan mutluluk kokusu ile
birlikte özgürlüğün, bağımsızlığın, eşitliğin, yedisinden yetmişine çağdaşlaşma yolunda adımlar
atan mutlu bir ulusun sesi yükselmektedir. Bu mutluluk sesi o denli önemlidir ve önceliklidir ki,
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşlarının ilk ve öncelikle 1 Kasım 1924’te kuruduğu
Musiki Muallim Mektebi’nin ulusal, evrensel ve modernist sesiyle bütünleşecektir. Köy okulundan
yükselen mutluluk sesleri, ulusları ulus yapan, ortak türkülere ve marşlara dönüşecek,
Okul=Kamusal Alan duvarları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına güvenli bir dünya yaratacaktır.
Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 4-6 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen 4.Uluslararası Bir
Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu’nda sunduğu “POSTMODERNİZM KADIN
KİMLİĞİNİ SİNSİCE SÖMÜRMEKTEDİR” başlıklı Poster Bildirisinde Öztürk (2011), Okuldan
dünyaya yayılan sesin susturulmasını isteyen emperyalizmin, müzik alanında üretmiş olduğu
postmodernist kavram pratiklerine dikkat çekmektedir: “…Yapıbozum-Yapısöküm, Sanat Yapıtını
Tahrip Et, Provokatif ve Alternatif Sanat Yap, Yoz (Kitch) Olan da Sanattır, Orkestra ve Şef
Gereksizdir, Klasik Müzik Değil Etnik Müzik, Doğu Batı Sentezli Müzik, Deneysel Müzik, Müzik
Eğitimi Gereksizdir, Herkes Şarkıcı Olabilir (Televizyonda Müzik Yarışmaları), Önemli Olan Sanat
Tüketicisinin beğenisidir…(a.g.y. 2011)

Resim 2:
Son Halife Abdülmecit, Sarayda Beethoven, 1915, TÜYB, 155.5x211cm.

Müzik bestesi olmayan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, modernist ve çağdaş devrimlerini
küçümsemek ve aşağılamak için “Mustafa Kemal’in Müziği” tanımlaması yapanların saldırılarına
maruz kalan, sadece okul duvarları değil, insanlığın ve modernitenin çok sesli müzik mirasıdır.
Osmanlı’da çok sesli müzik ile uğraşan ve besteler yapan II.Mahmut’un, III.Selim’in ve aynı
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zamanda ressam olan Son Halife Abdülmecit’in (Resim-2) çok sesli müzik bestelerini görmezden
gelerek, akademik ortamlarda Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e ve Cumhuriyet devrimlerine
saldırılması tam bir iki yüzlülüktür.
Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ve çağdaş okul duvarların özdeşleştiği çok önemli kavramlar ve
Anadolu’ya özgü uygulamalar vardır. Eğitim Enstitülerinin ve Köy Enstitülerinin kurucusu, öncü
eğitimci ve Resim-İş Öğretmeni İsmail Hakkı TONGUÇ tarafından tasarlanan CHP amblemindeki
altı ok ve ilkeleri, Halkçılık ve Devletçilik… Sosyal Devletçilik, Üç Devrim Yasaları, Tevhid-i
Tedrisat, Okuma Yazma Seferberliği,
Köyodaları, Halkevleri, Millet Mektepleri, Eğitim
Enstitüleri, Köy Enstitüleri, Devlet Parasız Yatılı Okulları bunlardan birkaçıdır. Tüm vatandaşların
eşit eğitim ve öğrenim hakkı kazanımlarının simgesi, Devlet Parasız Yatılı Okulları ve Köy
Okulları önemsizleştirilerek, taşımalı eğitime dönüştürülerek ve pek çok köy okulu kapatılarak
cumhuriyetin okul duvarlarının yıkımı dört koldan sürmektedir.
Eğitim Enstitülerinde, Köy Enstitülerinde, Çapa başta olmak üzere Öğretmen Okulları
Seminerlerinde yatılı öğrencilere ve Devlet Parasız Yatılı Okulları sınavları yapılarak, yurdun her
yerinden yoksul çocuklara çağdaş kamusal alanın eşit eğitim ve öğrenim olanakları sunuldu. Bu
okullarda, öğretmenlik mesleğine ve kişisel gelişime yönelik sanat ve sanat eğitimi güçlü biçimde
yaşatıldı. Prof. M. Reşat BAŞAR’ın (2017) sorularına Prof. Veysel GÜNAY’ın verdiği yanıtlarda,
Mimar Kemalettin Bey tarafından, öğretmen yetiştirmek için özel olarak yapılan Gazi Eğitim
Enstitüsünde öğretmenlik mesleğine hazırlanışın adımlarını duymak çok önemlidir: “Başarı düzeyi
çok yüksekti, çünkü çocuklar seçilmişti. Bir de yatılıydı, o yüzden başarı çok yüksekti. Ne yazık ki
o zaman Akademi, Tatbiki ve Gazi vardı. Üç sanat okulu vardı Türkiye’de. İkisi İstanbul’da biri
Ankara’da… Gazi’nin en büyük özelliklerinden biri aynı yerde matematik, aynı yerde fen, sosyal,
Türkçe, müzik, resim, beden eğitimi, İngilizce, Fransızca, Almanca eğitiminin yapılmış olmasıydı.
Dil öğrenmeye meraklı arkadaşlarımız İngilizce ve Fransızcadan bir kız arkadaş edinir dili
öğrenmeye çalışırdı. Bu şekilde öğrenenler çok oldu. Müzik Bölümünün olması… Düşünebiliyor
musunuz, sürekli konserler, korolar, çalışmalar. Beden eğitimi şubesi vardı, birçok arkadaşımız
orada gidip spor yapardı. Koşardık, voleybol, futbol oynardık en azından. Yani bir komple yetişme
ve bir atmosfer meselesi. Gazi Eğitim’in en büyük özelliği binasının tarihi bir mimariye sahip
olmasıydı. Donanımının özellikle bunun için yapılmasıydı. Ve temizliği… O bahçeyi biliyor
musunuz? Gazi Eğitim’i gezmeye gelirdi insanlar. Tatil zamanlarında görmeye gelirlerdi. Çünkü
Ankara’nın Meclis’ten sonra en güzel bahçesiydi. Fıskiyesi, çimleri, gülleri, akasyaları. Bütün
koridorlarının başında dikkat kayar düşersiniz diye levha var. Yerler cilalı pırıl pırıl. Mimar
Kemalettin’in sanat tarihinde de yerini alan o tarihi binayı görüyordunuz. En büyük eğitim budur,
daha doğrusu eğitimin en büyük etkeni budur. Bir mimari ortam ve onun içerisinde sürekli değişik
alanlarda aktivitelerle sürekli dolu olan bir ortak ortam. Bir iki şey, basit bir şey söyleyeyim. Birçok
arkadaşımız geldi, kızerkek yemek yiyoruz dört kişilik masalarda. İlk önce arkadaşlarımızın bir
kısmı aç kaldı. Çünkü hayatında ilk defa kendi yaşında sınıf arkadaşı da olsa yetişkin bir kadınla
yan yana yemek yiyecek; yiyemiyor. Hiç yememiş hayatında…(Başar, 2017, s. 55-58)”.
Gazi Eğitim Enstitüsü 1978-1979 Eğitim öğretim dönemi terör saldırıları nedeniyle aralık ayında
başlamıştı. Öğretmenler ve öğrenciler hedef tahtasındaydı. 1402 Sayılı yasa, öğretmenleri, öğretim
elemanlarını ve öğrencileri acımasız biçimde biçiyordu. 1980 Askeri darbesinin hemen ardından,
Mimar Kemalettin Bey tarafından, öğretmen yetiştirmek için özel olarak yapılan Gazi Eğitim
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Enstitüsü (bu gün Gazi Üniversitesi Rektörlük) binasının en üst katında bulunan ve daha önce yatılı
kalan öğrenciler için kullanılan İsmail Hakkı TONGUÇ Müzesi yağmalandı. Alt katta bulunan
heykel, modelaj ve seramik atölyelerine inen merdivenlerin en alt boşluğuna iki metre
yüksekliğinde kitapların, içinde Zafer Gençaydın’ın, Adem Genç’in, Cengiz Çekil’in… öğrencilik
desenlerinin de içinde olduğu pek çok kırtasiye malzemesi atılmıştı. 1983’de Resim-İş Bölümü yeni
binasına taşınırken TONGUÇ Müzesinin bir kez daha yağmalandığına ilişkin iddialar sessiz sedasız
sürdü ve hala birkaç resmin kaybolduğuna ait spekülasyonlar ile devam ediyor. Çağdaş Sanat
Eğitimimizin ilk ve temel kurumunun duvarlarının yıkılışına, yazılı ve görsel kültürümüzün
öğretmen adayı öğrencilerin gözü önünde yok edilişine, 1979 Aralığında Eğitim Enstitülerimizin
Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmesine, 1982 Ağustosunda diplomalarımızın Yüksek
Öğretmen Okulu formatında hazırlanıp, acelece yeni atanan Eğitim Fakültesi dekanına
imzalatılmasına… tanıklık edişin üzüntüsü, bu ve benzeri çalışmalara kaynaklık etmiş ve etmeye
devam edecektir.
NEOLİBERALİZMİN YENİ POSTMODERN SALDIRI ALANI; COVİT19 PANDEMİSİ
Neoliberalizmin, emperyalizme güdümlü işbirlikçi saldırı pratiklerini haklı göstermek için, icat(!)
ettiği postmodernist kavram pratiklerini, bugün COVİT19 PANDEMİ koşullarını da ekleyerek,
yukarıda konu edindiğimiz gibi 4 başlık altında incelemek gerekmektedir: 1-Etnisiteci-Bölücü
Saldırılar; Türkiye Cumhuriyeti ve onun okul duvarları etnisiteci-bölücü saldırılara uğramakta pek
çok genç öğretmenimiz şehit düşmektedir. 2-Dinci-Mezhepçi Saldırılar; Türkiye Cumhuriyeti ve
onun okul duvarları, 15 Temmuz ile 20 Temmuz ve sonrası süreçler örneğinde olduğu gibi
emperyalistlerin ajanları tarafından yönlendirildiği iddia edilen tarikatların, cemaatların, dincimezhepçi şürakanın saldırılarına maruz kalmaktadır. “Tarikat ve cemaat denince ilk akla gelen
isimlerden biri, yurtlar ve kurslar imparatoru olarak bilinen Süleymancıların bu kadar merak
edilmesinin sebebi ise tam bir "kara kutu" olmaları (Süleymancıları CIA'mı yönetiyor?, 2020)”. 3Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet ve Aşırı Cinsiyetçi Saldırılar; Kadına ve çocuğa yönelik aşırı
cinsiyetçi saldırılar artmakta, kadınlar ve çocuklar katledilmekte ve çocuk yaşta erken evliliklere
zorlanmakta, çağdaş eğitim ve öğretim olanaklarından mahrum bırakılmaktadırlar. 4-COVİT19
PANDEMİ Koşullarını Fırsata Çevirme Saldırıları; COVİT19 PANDEMİ salgını sürecinde,
çocuklar, gençler ve veliler için okul ve okul duvarları güvenilmez hale getirilmiştir. Uzaktan
eğitim ve öğretim etkinliklerinin başarısızlıkları, çok önemli kayıpları… eğitim tarihimizde yerini
alacaktır. Eğitim-İş Sendikası; ‘4 öğrenciden birisi derste’ haberi acı gerçeği ortaya koymaktadır
(Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, 2020)”.
DÜNYA BANKASI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Projesi, COVİT19 salgını ile TC sosyal devletinin,
sağlık alanında oluşturduğu kamucu sağlam duvarları yıkmaya yönelik emperyalist bir proje olduğu
net olarak anlaşılmıştır. 17.5 Yıl öncesine kadar uzanan özelleştirmeler ve şehir hastanelerinde hasta
garanti ihaleler kamucu sağlık anlayışının duvarlarını yıkmaya çalışıyor: Pandemi kapitalizminin
ulus sınırlarını aşarak uluslararasılaşması ile sosyal yapıyı pasifize eden yıkımı sürdürülmek
isteniyor. Pandemiyi fırsata çevirmek demek, bu hedefin korunmasını ve geliştirilmek istendiğini
ortaya koyuyor: “Erdoğan, tam olarak “Sabır ve dua ile bu sürecin üstesinden gelinecek” dedi.
Erdoğan, “Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutabilirsek,
umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor” iddiasında bulundu... Erdoğan, bir de müjde (!)
verdi: “Çin’deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif
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denince de ilk akla gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının
düşüşüyle yaşanan gelişmeler ülkemize ilave avantajlar yaşatacaktır (Salgını Fırsata Çevirmek, 2020)”.

COVİT19 salgın sürecinin, uluslararası şirketlere çok kar sağladığını ve ölçüsüz biçimde
zenginleştirdiğini belgelerle kanıtlayan haberlerin çok olması, insanlık adına utanç vericidir:
“Çin'de ortaya çıkan Türkiye de olmak üzere birçok ülkede iş yerlerinin kapatılmasına ve insanların
ekonomik sıkıntı içine girmesine neden olan korona virüs zenginleri pas geçti. İnsanların daha da
fakirleştiği dönemde zenginler parasına para kattı (Korona virüs zenginleri zengin etti, 2020)”.
SONUÇ
Kendisi de emperyalizmin neoliberal pratiği olan 1980 Askeri darbesi ve darbe zoru ile uygulamaya
konan 24 Ocak Kararları, küreselleştirmeci, özelleştirmeci ve yağmacı karakterleriyle kamusal
alana, devlete ve halka ait olana saldırmıştır. Orta Asya bozkır yaşamından bu güne “Devlet Ana,
Devlet Baba” anlayışına sımsıkı bağlı Türk kültürel kimliğiyle asla uyuşmayacağını bildikleri
neoliberal saldırıları uygulamak için darbe yapmak zorunda kaldılar. “Halka ait olan şey verilmez”
diyen METE-OĞUZ- HAN’ın (ÖZKAN, 2010: 13) yolundan yürüyen Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK, Kamu İktisadi Teşekkülleri’ni (KİT), kamucu eğitim ve sağlık sistemini kurdu. 1980
Askeri darbesi, kamusal olanı, METE-OĞUZ- HAN’ın deyimiyle ‘Halka ait olan’ yeraltı ve yerüstü
zenginliklerini yağmalamak için yapıldı. Yağmalamayı gerçekleştirmek için, Türk’ün, kendi
kültürel kimliğine yabancılaştırılması gerekiyordu. Bu amaçla 1983’te sivil darbe ile iktidara
getirilen Turgut Özal’ın küreselleştirmeci, özelleştirmeci ve yağmacı neoliberal pratiklerine paralel
olarak “Devlet baba değildir, milletin hizmetkarıdır” ile “Benim memurum işini bilir” sözlerinin,
Şeref Akdik’in ‘Mektebe Kayıt’ resmindeki, babacan öğretmen-anaç öğretmen imgesine ve
karakterine ne kadar ters düştüğü bu gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Şeref Akdik’in ‘Mektebe Kayıt’ resminde tartıştığımız, okul duvarları, duvarsız sınıf, resim
dörtgeni, müze, ulusal ve evrensel kamusal alan kavramlarının Türk kültür tarihinde kısa, net, özlü
ve derin anlamlarını; “‘…Biz kimseye kin tutmayız/ Kamu âlem birdir bize…’ diyerek KAMUSAL
ALAN’ı barış ve sevgi alanı olarak gören, ‘Yaşam’ı aşarak ‘Hayat’a ve evrene bağlayan büyük
ozanımız YUNUS EMRE ile açıklamak gerekir (a.g.y. 2020)”. İnsana, yaşama, hayata, evrene ve
evrensele ait temel değerleri ve kavramlarını, çağdaş nihai hedef olarak gören anlayışa sahip çıkarak
‘Okul Duvarları’nı yıktırmamak gerekir.
Şeref Akdik’in ‘Mektebe Kayıt’ resminde okul ve sınıf, köy kamusal alanı örneğidir. Okulun ve
sınıfın duvarları, kamusal alanın sınırlarının ve sınırsızlıklarının simgesidir. Okulun ve sınıfın
duvarlarına saldırmak, ulusal-üniter devletin sınırlarına saldırmak olduğu kadar, insana, çağdaş
evrensel değerlere, Yunus Emre’nin tanımladığı gibi ‘Kamu Alem’e saldırı olarak görmek gerekir.
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Özet
Mustafa Kemal Atatürk’te “Cumhuriyet” düşüncesinin filizlenmeye başladığı ilk yıllar kendisinin
eğitim gördüğü dönemlere denk gelir. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yılı da kapsayan dönem
özellikle Balkanlar bölgesinin oldukça karışık olduğu bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı Devleti;
Bosna- Hersek, Bulgaristan ve Girit’i kaybetmiş, 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’yla da
Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını elde etmiştir. Yaşanan tüm bu gelişmeler Mustafa
Kemal Atatürk’ün ilerleyen yıllarda fikir dünyasını etkileyecek önemli olaylar olmuştur. Nitekim
milli bilinç ve duyguları üst seviyede bir karakter olan Mustafa Kemal Atatürk okul yıllarından
itibaren yakın coğrafyada yaşanan gelişmeleri sorgulamaya, fikirler üretmeye ve bu düşüncelerini
de yakınında bulunan kişilerle paylaşmaya başlamıştır. Okul çağlarından itibaren Fransız düşünce
adamı Rousseau’yu okuyan ve onun görüşlerinden etkilenen Atatürk, ünlü düşünürün özgürlükçü
toplum anlayışı üzerinde önemle durmuştur. Diğer taraftan Atatürk’ün fikri anlamda etkilendiği
isimler arasında; Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp gibi önemli
düşünce adamları yer almıştır. Bu isimlerden özellikle Namık Kemal, Mustafa Kemal Atatürk’ün
düşünce dünyasının gelişip zenginleşmesinde önemli bir yer tutmuştur. “Özgürlük ve bağımsızlık
benim karakterimdir” sözleriyle içindeki bağımsızlık tutkusunu açıkça ifade eden Mustafa Kemal
Atatürk bu sözünde vurguladığı “özgürlük ve bağımsızlık” için en uygun idare şeklinin
“Cumhuriyet” olduğuna inanmıştır. Ona göre halk devletten ayrı olarak düşünülmemelidir. Osmanlı
Devleti’nde bu düşünce sistemi yoktu ve devlet ile millet bir bütünlük oluşturamamıştı. Atatürk’e
göre yeni Türk devletini kurarken izlenecek iki önemli ilke vardı: Bunlardan birincisi devlet
yönetimini yabancıların boyunduruğundan kurtararak bağımsızlığı sağlamak, ikincisi ise saltanat
sistemine son vererek halk devletini inşa etmek ve egemenliği millet iradesine teslim etmekti.
Anahtar Kelimeler:: Cumhuriyet, bağımsızlık, milli egemenlik
GİRİŞ
Altı asrı aşkın bir süre boyunca Dünya’nın birçok coğrafyasında egemenliğini hissettiren Osmanlı
Devleti 18. yüzyıldan itibaren gerilemeye, 19.yüzyıl ve sonrasındaki süreçte de dağılmaya doğru
gitmiştir. 18. yüzyılın en önemli gelişmesi sayılabilecek Fransız İhtilali Osmanlı Devleti ile beraber
dünyanın birçok ülkesini etkisi altına almış ve çok uluslu devletler için kritik bir dönem başlamıştır.
Avrupa’nın egemen diye geçinen emperyalist bazı devletleri de yaşanan bu gelişmeleri bir fırsata
dönüştürmüşler ve etki sahalarını genişletebilmek adına çok uluslu devletler üzerinde kendi
emellerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Avrupa’nın bu sinsi politikası karşısında Osmanlı
Devleti de kendi egemenlik sahasını koruyabilmek adına siyaset üretmeye, ayakta kalmaya ve
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tarihine yaraşır bir şekilde dik durmaya gayret göstermiştir. Ancak Fransız İhtilali ile başlayan fikri
hareketlilik Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısı üzerinde olumsuz izler bırakmıştır. İmparatorluk
sınırları içerisinde uzun yıllar hatta asırlar boyunca bir arada yaşamayı başaran farklı etnik unsurlar
yaşanan gelişmelerden sonra imparatorluktan ayrılmak için ayrılıkçı hareketlere girişmişlerdir. 1
İhtilalin ortaya çıkardığı hürriyet, eşitlik ve bağımsızlık fikirleri az önce ifade etmeye çalıştığımız
Avrupalı devletlerin sinsi emelleriyle de birleşince devlet her geçen gün zayıflamaya başlamıştır.
Nitekim 19. yüzyılın sonları ile 20.yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti o eski görkemli,
ihtişamlı yıllarından oldukça uzaklaşmış ve Avrupalı devletler karşısında denge politikası izler hale
gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışının sorgulanmasını da
beraberinde getirmiştir. Saltanat ve Halifelik gibi Osmanlı yönetimini ayakta tutan iki büyük
dinamik zamanla önemini yitirmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti ayakta kalabilmek adına;
Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık gibi fikir akımlarını uygulamaya koymaya çalışsa da bunların
hiçbirisi istenilen birlik ve beraberliği sağlayamamıştır. Giderek güçlenen milliyetçilik ve
Türkçülük düşüncesi imparatorluk karşısında yeni bir fikri hareketi doğurmaya başlamıştır. Batının
emperyalist güçlerine karşı Anadolu’dan başlayacak olan Milli Mücadele hareketi yeni bir devletin,
yeni bir sistemin ve daha milli bir yönetim anlayışının oluşmasını da mecburi kılmıştır.
Anadolu’dan başlatılan ve liderliğini de Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı bu hareket ile birlikte
bağımsızlık ve egemenlik gibi iki önemli unsur ön plana çıkmıştır. Dışa karşı tam bağımsız içte ise
milli egemenlik ilkesi hedef alınarak yeni bir devletin kurulması ve yönetim anlayışının ise
Cumhuriyet olarak belirlenmesi fikri esas alınmıştır. 2
19. Yüzyılda Avrupa’da Oluşan Hürriyetçi Ve Milliyetçi Düşüncelerin Osmanlı Devleti
Üzerindeki Etkileri
Türkiye’de Cumhuriyetin ilan edilmesine giden süreç uzun ve zorlu bir dönem olmuştur. 20. yy
başlarında Osmanlı Devleti’nin üst üste almış olduğu yenilgiler sonucunda imparatorluk toprakları
iyice küçülmüş ve devlet o eski, ihtişamlı günlerinden oldukça uzaklaşmıştır. Fransız İhtilali ile
başlayan milliyetçilik dalgasının oluşturduğu etki Osmanlı Devleti ve Rusya gibi çok uluslu
imparatorlukların milli ve liberal düşüncelerle yüzleşmesine neden olmuştur. Aslında Osmanlı
Devleti, Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasından ilk başlarda çok rahatsızlık duymamış hatta kendi
açısından kısmen de olsa memnuniyet duymuştur. Bu düşünceye sebep olan şey ise Rusya ve
Avusturya gibi ülkelerin ihtilale yoğunlaşacağı ve Osmanlı Devleti ile anlaşma yoluna gidebileceği
düşüncesi olmuştur. Nitekim bir bakıma öyle de olmuş ve Avusturya ile 1792 yılında Ziştovi
Antlaşması, aynı yıl içinde Rusya ile de Yaş Antlaşması imzalanmıştır. 3
Fransız İhtilali ile başlayan süreç sonrasında 19. yüzyılda Avrupa’nın haritası yeniden şekillenmeye
başlamıştır. Fransa’da Jean Jacques Rousseau’nun görüşlerinden etkilenen devrim yanlıları Kral 16.
Louis’e karşı ayaklanmışlardır. Rousseau’ya göre ise hükümet halkın genel iradesine uygun hareket
etmeliydi. Fransız İhtilali, Rönesans ve Reform hareketlerinin aksine Müslüman dünyasını daha çok
etkilemiştir. İhtilal sonrası Osmanlı Devleti’nin Rusya ve Avusturya gibi ülkelerle anlaşmalar
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1956, s. 288.
Suna Kili, Atatürk Devrimi- Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1983, s. 133134.
3
Ercüment Kuran, “Fransız İnkılâbı’nın Türk Düşünürlerine Etkisi (1789-1922)”, Erdem Dergisi, C.9, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, Eylül 1996, s. 153.
1
2
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yapması kendi ordusu içerisinde yenilik yapma fırsatını beraberinde getirmiştir. Batının askeri ve
teknik konularda üstün olduğunun kabul edilmesiyle birlikte Fransızlar Osmanlı ordusundaki
yenileşme hareketleri noktasında etkin olmaya başlamışlardır. 4 Osmanlı Devleti içerisinde Fransız
İhtilali’nden en çok etkilenenler gayrimüslimler olmuştur. İhtilalden sonra Osmanlı Devleti
içerisinde yaşayan gayrimüslim halka Avrupalı devletler tarafından sürekli olarak hürriyetçi ve
milliyetçi düşünceler aşılanmaya çalışılmıştır. Osmanlı Devleti ise İmparatorluk içerisinde yaşayan
gayrimüslim tebaayı bu fikirlerin etkilerinden uzak tutabilmek adına Osmanlıcılık fikir akımını
uygulamaya çalışmış ve bunun sonucunda da 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. 5
Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı düşünce sistemi 19.yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı
Devleti üzerinde yaşayan aydınlar üzerinde etkisini iyice hissettirmeye başlamıştır. Ziya Paşa,
Namık Kemal ve Ali Suavi gibi isimler Osmanlı Devleti’nin uygulamalarına eleştirel yaklaşımlarda
bulunmaya başlamışlar bunu yaparken de dini unsurları kullanmaktan geri durmamışlardır.
Kendilerini “Yeni Osmanlılar” veya “Genç Osmanlılar” olarak nitelendiren bu aydınlar doğru
buldukları batılı fikirlere İslami karşılıklar bulma noktasında da çaba sarf etmişlerdir. 6 Bu anlamda
örneğin “demokrasi” kavramı yerine “meşveret”, “parlamento” kavramı yerine de “şura” gibi
kavramlar kullanılmıştır. “Cumhuriyet” ifadesini kullanmaktan çekinmeyen Genç Osmanlılarda
Fransız Montesquei ve Rousseau’nun etkileri açıkça kendisini göstermiştir. Genç Osmanlılar
içerisinde yer alan Ziya Paşa Hürriyet Gazetesi’nde yer alan bir yazısında Cumhuriyet idaresini
şöyle tarif ve ifade etmiştir: “Cumhuriyet yönetiminde padişah, imparator, sadrazam filan yoktur.
Memleketin padişahı, imparatoru, kralı, sadrazamı hep ülke halkıdır. Cumhuriyet yönetiminde bir
nice milyon halk, birkaç çıkarcı kişinin hükmüne ve keyfine esir olmayıp, herkes özgürlük hakkını
korumada serbesttir. Cumhuriyet yönetiminde gazeteler hükümete boyun eğmeye zorunlu olmayıp,
yasalar çerçevesinde her türlü eleştiriyi yapabilirler. Bundan dolayı yönetimin en küçük bir
kusurunu dev aynası ile görür gibi büyütüp kıyametler koparırlar. Cumhuriyet yönetiminde bir
Millet Meclisi olur. Bunun üyelerini de halk seçer.” Namık Kemal de yine aynı gazetenin bir başka
sayısında Cumhuriyet fikrini şu sözlerle ortaya koymuştur: “Cumhurun bizi batıracağı başka
mesele, onu da kimse inkâr edemez. Bizde Cumhur yapmakta kimsenin aklına gelmez. Fakat
icrasına imkân olmamakla hak batıl olmuş demek değildir.” 7
Genç Osmanlıların bazı üyeleri her ne kadar “Cumhuriyet” kavramını kendileri açısından
değerlendirip olumlu yorumlasalar da bu düşünceye karşı çıkanlar da olmuştur. Genç Osmanlılar
rejim olarak Cumhuriyeti istememekteydiler ve meşrutiyet yönetiminin her konuda yeterli olacağı
kanısındaydılar. “Halk hürriyeti” fikrini Rousseau’dan aldıklarını ifade eden Genç Osmanlılar
“kuvvetler ayrılığı” ilkesini ise Montesquei’den aldıklarını açıklamışlardır. Namık Kemal ise
“içtimai sözleşme” fikrini Locke’tan almıştır. Namık Kemal’e göre toplumun hayatı, hürriyeti ve
mülkünü korumak görevi hükümdara aittir. Fakat Namık Kemal’in eşitlik ile ilgili düşüncesi
batılılardan farklılık gösterir. Ona göre batı kesimi “eşitlik” kavramını siyasi, sosyal ve ekonomik

Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2015, s.57-58.
Hilmi Ziya Ülken, Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1999, s.770.
6
Mümtazer Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s. 95-96.
7
Toktamış Ateş, Cumhuriyet, Süreç Yayınları, İstanbul, 1986, s. 77-79.
4
5
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alanlardaki haklardan eşit şekilde faydalanılması olarak benimserken Namık Kemal bu kavrama
“adalet önünde herkesin eşitliği” şeklinde bir tanım getirmiştir. 8
Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan Olguculuk (pozitivizm) ve Usçuluk (akılcılık) gibi fikir
akımlarıyla birlikte Osmanlı aydınları da bu akımlarla yakından ilgilenmeye başlamışlardır.
Öncülüğünü Auguste Comte’un yaptığı Olguculuk fikriyle beraber Genç Osmanlıları etkisi altına
alan bir diğer fikir adamı da Gustave Le Bon olmuştur. 19.yüzyıl sonlarından itibaren Türk fikir
adamlarının benimsedikleri “toplumun seçkinlerin yönetimi altında olması” fikrini Gustave Le Bon
da savunmuştur. Zaten genel itibarıyla bakıldığında Türk toplumunda gelişen milliyetçilik
düşüncesinin ortaya çıkmasında Fransız İnkılâbı’nın ve düşünce yapısının ilham kaynağı olduğu
açıkça görülmektedir. Böylece ihtilal sonrası ortaya çıkan düşünce sistematiği ve Genç Osmanlılarla
birlikte Türk milliyetçiliği fikri de kendisine gelişme zemini bulabilmiştir. 9
20. Yüzyıl Başlarında Türk Toplumunda Gelişmeye Başlayan Düşünce Yapısı
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın ilan edilmesiyle başlayan
demokratikleşme süreci 19. yüzyıl sonlarında I. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle devam etmiştir.
Genç Osmanlılar Tanzimat ile başlayan yenileşmeyi olumlu ancak yetersiz olarak
değerlendirmişlerdir. Onlara göre Osmanlı’da tam olarak birlik sağlanamamış, yönetimde keyfi
uygulamalar devam etmiş ve Avrupa tam olarak anlaşılamamıştır. Genç Osmanlılara göre bu
sorunların aşılabilmesi için vatan sevgisi temelinde özgürlükçü bir yapının oluşturulması
gerekmekte idi. Genç Osmanlıların fikirlerinin kaynağı elbette ki Batı dünyası olmuştur. Namık
Kemal, Ziya Paşa, Şinasi ve Ali Suavi gibi isimler düşüncelerini dile getirirlerken vatan ve hürriyet
gibi kavramları sıklıkla işlemişlerdir. Bu isimlerden biri olan Namık Kemal, yönetimde yaşanan
sorunların temelinde halkı temsil eden bir rejimin olmamasını göstermiş ve ancak temsiliyetçi bir
anlayışla devletin uzun ömürlü olabileceğini dile getirmiştir. 10
Diğer taraftan Namık Kemal, “Meşrutiyet” fikriyle İslamiyette yer aldığı söylenen “Meşveret”
sistemi arasında benzeşim kurarak bu iki düşünce sisteminin birbirine zıt olamayacağını ifade
etmiştir. Aynı grup içerisinde yer alan isimlerden biri olan Ali Suavi ise Namık Kemal’in aksine
Cumhuriyet fikrini açıkça savunan isimlerden biri olmuştur. Ona göre dünya üzerinde Cumhuriyet
yönetiminden başka meşru bir hükümet sistemi yoktur. Genç Osmanlılar içerisindeki bir diğer isim
olan Ziya Paşa ise, monarşik idare ile Cumhuriyet idaresini mukayese ederek Cumhuriyetin pozitif
yönleri üzerinde durmuştur. Ziya Paşa’ya göre Cumhuriyet; siyasi, sosyal ve hukuki alanlarda
insanı temele alan bir anlayışa sahiptir. Her ne kadar Yeni Osmanlıların önde gelen isimleri
Cumhuriyet fikri hakkında görüşlerini ifade etmiş olsalar da ortada tam bir fikri bütünlük, açıklık ve
netlik olmamıştır. Bununla birlikte Yeni Osmanlılarla birlikte ülkede yeni bir siyaset tarzı oluşmaya
başlamıştır. Yeni Osmanlılar düşüncelerini basın-yayın yoluyla yaymaya çalışırken diğer taraftan
Osmanlı yönetimi de zaman zaman bu durumun önüne geçmeye çalışmıştır. Ancak yine de bu öncü
grubun çalışmaları kamuoyunda etkisini giderek artırmıştır. Anayasal bir rejimin düşünce safhasının
oluşmasına zemin oluşturan Yeni Osmanlıların bu çabaları toplumun birçok kesiminde olumlu
8
9

Kuran, Fransız İnkılabı’nın…., s. 739-740.
Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989, s.174.

10

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 1978, s. 207.
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karşılık bulmuştur. Bunun bir sonucu olarak asker ve sivil bürokrasi ulemanın da desteğini alarak
Sultan Abdülaziz’i tahttan indirmiş yerine V. Murat’ı tahta geçirmiştir. Ancak onun sağlık
sorunlarının izin vermemesi üzerine Meşrutiyeti ilan etme sözünü veren Sultan Abdülhamid tahta
çıkarılmıştır. 1876’da ilan edilen I. Meşrutiyetle birlikte Osmanlı Devleti bir anayasaya kavuşmuş
ve ilk kez bir parlamentosu olmuştur. Ancak bu dönem de uzun ömürlü olmamış, meşruti yönetim
sözünde bulunan ancak meşruti yönetime inanmayan Sultan Abdülhamid bir süre sonra Meclisi
kapatmak zorunda kalmıştır. Meclisin ortadan kalkmasıyla birlikte Sultan Abdülhamid’in
mutlakıyetçi yönetimi başlamıştır. 11
I.Meşrutiyet Dönemi her ne kadar kısa ömürlü olsa da ilklerin gerçekleşmesi bakımından önemli bir
aşama olmuştur. Parlamento deneyiminin yaşanması, temsiliyetçi bir anlayışın Osmanlı Devleti’nde
yerleşmesi için önemli bir basamak olmuştur. Birinci Meşrutiyet Dönemi’nin bir diğer kazanımı da
Kanun-i Esasi olmuştur. İlk kez bir anayasa ile yönetim anlayışında önemli bir değişim ortaya
çıkmıştır. Kanun-i Esasi her ne kadar padişah iradesi ile yayımlansa da onun egemenlik hakkının ve
meşruiyetinin belirlenmesinde önemli bir dayanak olmuştur. 12
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesine giden süreçte en büyük rol hiç şüphesiz İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin varlığıdır. Sultan Abdülhamid yönetimine karşı muhalif bir tutum sergileyen ve “Jön
Türkler” olarak nitelendirilen kişiler 1889 yılında kurdukları cemiyetleri ile meşruti yönetime
yeniden geçilmesi için yoğun çaba harcamışlardır. Cemiyet; muhalif tutumlarını daha çok yurt
dışındaki Cenevre, Paris ve Kahire gibi şehirlerden sürdürmüştür. Aralarında; Dr. Abdullah Cevdet,
Ahmet Rıza, Mizancı Murat, Prens Sabahattin gibi isimlerin bulunduğu Cemiyet; Meşveret, Mizan,
Şura-yı Ümmet gibi gazete ve dergiler aracılığıyla fikirlerini yaymaya çalışmışlardır. Jön Türkler
meşruti idarenin ortadan kalkmasından ve oluşan baskıcı yönetimden Sultan Abdülhamid’i sorumlu
tutmuştur. Yeni Osmanlılar Padişaha karşı herhangi bir şekilde sert bir tutum takınmazken Jön
Türkler ise Sultan Abdülhamid’e karşı şiddetli eleştirilerde bulunmuştur. Bu durum padişahın halk
arasındaki itibarı üzerinde zedelenmeye yol açmıştır. Zaten Jön Türklerin bir amacı da padişahın
halk arasındaki itibarını sarsmak düşüncesi olmuştur. 13
Jön Türklerin ağırlıklı olarak yurt dışından sürdürdüğü katı muhalif tutumları Sultan Abdülhamid
yönetimini yıpratsa da yıkmayı başaramamıştır. 1906 yılında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin
kurulmasıyla birlikte özellikle ordudaki genç subaylarla birlikte güçlü bir muhalif hareket oluşmaya
başlamıştır. Bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşen Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
Sultan Abdülhamid’e karşı daha aktif bir tutum sergilemeye başlamıştır. Bu çabaların bir sonucu
olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manastır şubesi 22 Temmuz 1908 tarihinde padişaha
gönderdiği bir telgrafla “eğer Meclis-i Mebusan açılmaz ve Kanun-i Esasi ilan edilmezse Cemiyetin
bunu kendi iradesiyle gerçekleştireceğini” ifade etmiştir. Nitekim bu gelişmeler üzerine Sultan
Abdülhamid Meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kalmıştır. Ancak padişahın daha cevap
vermesi beklenmeden aralarında; Enver, Niyazi ve Eyüp Sabri gibi isimlerin olduğu genç subaylar
dağa çıkmak suretiyle İhtilali başlatmışlardır. Bu gelişmeler üzerine de Sultan Abdülhamid

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 167.
Bülent Tanör, Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri, Alfa Yayınları, İstanbul, 1996, s. 98.
13
Mardin, Jön Türklerin…, s.160.
11
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yayınladığı iradeyle Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe konulacağını ve Meclis-i Mebusan’ın tekrar
açılacağını duyurmuştur. 14
İkinci Meşrutiyetle birlikte geleneksel siyaset tarzı ortadan kalkmıştır. Osmanlı Devleti içerisinde
yaşayan halk; yasa, anayasa, meclis gibi konularda bilgilenmeye başlamıştır. Meclis-i Mebusan
içerisinde farklı düşünceler tartışılır hale gelmiştir. Şüphesiz ki bu tartışmaların ve yaşanan
gelişmelerin ortaya çıkmasında pay sahibi olanlar Genç Osmanlılar ve Jön Türkler olmuştur. Bu
aydın ve etkili gruplar ürettikleri fikirlerle toplum üzerinde önemli derecede söz sahibi olmayı
başarabilmişlerdir.
Mustafa Kemal Atatürk’te Cumhuriyet Fikrinin Oluşmaya Başlaması
Mustafa Kemal Atatürk’te “Cumhuriyet” düşüncesinin filizlenmeye başladığı ilk yıllar kendisinin
eğitim gördüğü dönemlere denk gelir. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yılı da kapsayan
dönemde Balkanlar bölgesi oldukça karışık bir durumdadır. Bu dönemde Osmanlı Devleti; BosnaHersek, Bulgaristan ve Girit’i kaybetmiş, 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’yla da
Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını elde etmiştir. Yaşanan tüm bu gelişmeler Mustafa
Kemal Atatürk’ün ilerleyen yıllarda fikir dünyasını etkileyecek önemli olaylar olmuştur. Nitekim
milli bilinç ve duyguları üst seviyede bir karakter olan Mustafa Kemal Atatürk okul yıllarından
itibaren yakın coğrafyada yaşanan gelişmeleri sorgulamaya, fikirler üretmeye ve bu düşüncelerini
de yakınında bulunan kişilerle paylaşmaya başlamıştır. Okul çağlarından itibaren Fransız düşünce
adamı Rousseau’yu okuyan ve onun görüşlerinden etkilenen Atatürk, ünlü düşünürün özgürlükçü
toplum anlayışı üzerinde önemle durmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün etkilendiği en önemli
isimlerden biri kuşku yok ki Namık Kemal olmuştur. “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin
Namık Kemal, fikirlerimin ise Ziya Gökalp’tir” diyen Mustafa Kemal Atatürk fikri ve hissi
dünyasının oluşmasına etki eden isimleri böylece ortaya koymuştur. Atatürk, Namık Kemal’den
nasıl etkilendiğini okul yıllarında iken yakın arkadaşı Ali Fuat Paşa ile de paylaşmış ve bu
etkilenişini Namık Kemal’in şu dizelerini ona okuyarak dile getirmiştir: “…Felek her türlü esbab-ı
cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten…” Mustafa Kemal
Atatürk’ün etkilendiği Türk fikir adamları arasında; Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve
Tevfik Fikret gibi isimler de yer almıştır. Bu isimlerin; vatan, hürriyet, Türkçülük ve milliyetçilik
gibi temaları eserlerinde işlemeleri Atatürk üzerinde derin izler bırakmıştır. 15
Mustafa Kemal Atatürk’te beliren hürriyetçi ve cumhuriyetçi düşüncelerin ilk izleri 20.yüzyıl
başlarında kendisini göstermeye başlamıştır. Ali Fuat Cebesoy’un anlattığı kadarıyla Mustafa
Kemal Atatürk 1902 yılında, henüz daha Harp Akademisi’nin birinci sınıfında iken arkadaşları ile
arasında geçen diyaloglarında batılı yönetim tarzlarından bahsetmeye başlamıştır. 16 Diğer taraftan
Mustafa Kemal Atatürk 1906 yılında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesini kurarken
vatanın ve milletin istikbaline ilişkin düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: “Millet zulüm ve istibdat
altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve
kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bu gün biz evlatlarına bazı büyük vazifeler tahmil ediyor. Ben
Tevfik Ebuzziya, Yeni Osmanlılar Tarihi, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1973, s. 228.
Mustafa Albayrak, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihsel Gelişimi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,
Ankara, 1999, s. 25-26.
16
Hamza Eroğlu, Atatürk ve Cumhuriyet, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s.1-2.
14
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Suriye’de bir cemiyet kurdum. İstibdat ile mücadeleye başladık. Buraya da bu cemiyetin esasını
kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı taazzu ettirmek zaruridir. Sizden fedakârlık
bekliyorum. Kahhar bir istibdada karşı ancak ihtilal ile cevap vermek ve köhneleşmiş olan çürük
idareyi yıkmak, milleti hâkim kılmak, hulasa vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum.” 17
Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali de bir sohbet ortamında memleket
meseleleri üzerinde konuşulurken Mustafa Kemal Atatürk’ün biraz da esprili bir üslupla
arkadaşlarına görev taksimatı yaptığını, bir arkadaşının “peki siz bu taksimatın neresinde
olacaksınız?” şeklindeki sorusuna ise “bu görevleri size kim dağıtabilirse ben o noktada olacağım”
dediğini ifade etmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün aklında geleceğe
yönelik planlar, yönetim tarzına ilişkin düşünceler ve hatta kimlerin nerelerde görev alacağına ait
bazı fikirler de vardır. Zaten gelişen süreç bu durumun gerçekliğini ortaya koyacak, Atatürk’ün
zihninde tasarladığı bu düşünceler şartlar olgunlaştıkça peyderpey eylem safhasına geçirilecektir. 18
Milli Mücadele’nin önde gelen isimlerinden Kâzım Özalp de Atatürk’ün 1913 yılında Sofya
Ataşemiliterliği’ne getirildikten sonra İstanbul’da yaptıkları görüşmede kendisine ilk kez
Cumhuriyet fikrinden bahsettiğini ifade etmiştir. 19
Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a hareket edip şehre ulaştıktan sonra 22 Mayıs 1919 tarihinde
Osmanlı Hükümeti’nde gönderdiği raporunda bölgedeki izlenimlerini “..Millet; milli egemenlik
fikrini ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir ve bunun için çalışacaktır…” sözleriyle
değerlendirmiştir. Bu ifadeleriyle Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele’nin başlangıç yeri olan
Samsun’dan ilerleyen zamanlarda kuracağı yeni devletin rejimi ile ilgili ilk ipuçlarını da böylece
vermiştir. Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında en önemli kilometre taşlarından biri sayılan
Amasya Genelgesi’nin ihtiva ettiği maddeleri de Cumhuriyet idaresine giden yolda önemli birer
aşamadır. Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunun ifade edildiği
birinci maddeden sonra hükümetin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediği ifade edilmiş ve
bu durumun milletimizi yok saydığı anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü maddede belirtilen milletin
bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağı öngörüsü ile de açık bir şekilde yönetim
anlayışının değişeceğine vurgu yapılmıştır. 20
Atatürk’ün Erzurum’da bulunduğu süre içerisinde yaşan gelişmeler de Cumhuriyet fikrinin
oluşmaya başladığı yönünde ipuçları vermektedir. Atatürk’ün en yakınındaki isimlerden biri olan
Mazhar Müfit Kansu 20 Temmuz 1919 tarihinde Atatürk’e hükümet şeklinin ne olacağını
sorduğunu ve onun da “açıkça söylemeliyim ki zamanı gelince hükümetin şekli Cumhuriyet
olacaktır” cevabını verdiğini ifade etmiştir. 21 Yanı sıra Erzurum Kongresi’nin 3. maddesinde
belirtildiği üzere “Kuva-yı Milliye’yi amil ve iradeyi milliyeyi hâkim kılmak esastır” sözleriyle de
Cumhuriyet yönetimine duyulan istek dile getirilmiştir. 22 Sivas Kongresi’nin toplanması sırasında
vurgulanan düşünceler de bu istek ve tutumu destekler nitelikte olmuştur. Erzurum Kongresi
kararlarının aynen kabul edildiği Sivas Kongresi’nde İstanbul ile ilişkilerin kesilmesi kararının
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1997, C.II, s.1.
Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, Sel Yayınları, İstanbul, 1955, s. 32-33.
19
Kâzım Özalp, Kâzım Özalp Anlatıyor: Her Yönüyle Atatürk, İstanbul, 1974, s. 40-41.
20
Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri, Bas. Haz. Nuran Tezcan, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, 1997, s.32.
21
Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, İstanbul Yayınları, C.1, Ankara, 1988,
s.72.
22
Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele’de Erzurum, Kaynak Yayınları, Ankara, 1946, s. 121.
17
18
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alınması İstanbul Hükümeti’ne karşı bir başkaldırı olarak değerlendirilebilir. Nitekim İtilaf
Devletleri toplanan Sivas Kongresi’ni “Cumhuriyet rejimi” olarak nitelendirmiş hatta İngiliz Times
Gazetesi Sivas Kongresi’nden “Sivas’taki Anadolu Cumhuriyeti” diye söz etmiştir. 23
Cumhuriyetin ilanından henüz daha on yıl geçtikten sonra elde edilen kazanımlar bu idare şeklinin
ülkemiz için ne kadar doğru bir tercih olduğunun da göstergesi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk
elde edilen başarı ve kazanımları tarihe geçen şu ifadeleriyle dile getirmiştir: 24 “Az zamanda çok
ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan
Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve
beraber olarak azimkârâne yürümesine borçluyuz.” 25 …On yaşını bitiren Cumhuriyetimiz daha
kurulurken kendisine çizdiği hareket çizgisini adım adım izlemiş ve kısa süre içinde yakın geçmişin
biriktirdiği karanlıkları dağıtmayı başarmıştır. 26 …Bu yıl Cumhuriyetin onuncu yılını kutlamakla
mutlu olduk. Milletimizin gösterdiği taşkın sevinçler, gönüllerimizi övünçle doldurdu. Cumhuriyetin
verimlilikleri, ülkenin her bucağında canlandırıldı. Millet, geçen on yıllık Cumhuriyet eserlerini
topluca gözden geçirdi ve gerçekten sevinmeye ve övünmeye hakkı olduğunu gördü. Geçen on yıl
gelecek dönemler için, bir başlangıçtan başka bir şey değildir. Bununla beraber eski dönemlerin
tarihi karşısında Cumhuriyetin bu on yılı, eşi görülmeyen bir diriliş ve göz kamaştırıcı bir ileri
atılış anıtıdır…” 27
SONUÇ
Milli Mücadele hareketinin lider kadrosu içerisinde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
Cumhuriyet fikrinin kim tarafından ortaya atıldığı, ne zaman ve nasıl belirmeye başladığı konusu
her zaman merak edilen bir konu olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devlet kurma fikrinden
hareket ederken geçmişe olan bağlılıktan kurtulacak yeni bir idare şekli oluşturma hedefine
yönelmiştir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk eski düşünce sistemine bağlı olanların çağdaş bir
devlet kuramayacaklarını savunmuştur. Ona göre halk devletten ayrı yani kopuk olmamalıdır.
Osmanlı Devleti’ndeki yönetim kişisel olduğu için halk ile devlet birbirinden ayrı idi. Böylece
modern bir devlet oluşturulamamıştı. Mustafa Kemal Atatürk yeni oluşturulacak devletin rejimi
belirlenirken izlenecek yolları şöyle belirlemişti: Devleti yabancıların egemenliğinden kurtarmak ve
kişisel saltanata son vererek halk devletini inşa etmek. 28 Dolayısıyla Atatürk inkılâplarının en
büyüğü; milli egemenliğe dayalı, tam bağımsız, milli, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulması olmuştur. 29 Ekim 1923 tarihi, bağımsızlığını giderek yitiren Osmanlı
İmparatorluğu’ndan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişin sağlandığı önemli bir tarihi
dönemeçtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu süreçte üzerinde ısrarla durduğu iki temel ilke; tam
bağımsızlık ve milli egemenlik düşüncesi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhuriyet rejimine
yönelten sebeplerin başında; Türkiye’yi modern bir devlet konumuna getirecek tek idare sistemi
olarak Cumhuriyeti görmesi gelmektedir. Diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk’e göre Cumhuriyet
hem kendisinin hem de Türk Milletinin karakter yapısına en uygun idare şeklidir. “Hürriyet ve
Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünceler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara, 1982, s.7.
24
Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2007, s. 187-188.
25
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s. 11.
26
Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2006, s. 630.
27
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 359.
28
Metin Heper, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, İstanbul,1983, s.224.
23
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İstiklal benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan
istiklal aşkıyla yaratılmış bir adamım. Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir…”
sözleriyle içindeki bağımsızlık ve özgürlük düşüncelerini açıkça ifade eden Mustafa Kemal Atatürk
özgürlük ve bağımsızlık için en uygun idare olan Cumhuriyet yönetimini özgürlüğüne ve
bağımsızlığına son derece düşkün olan Türk milleti için de en uygun idare tarzı olarak görmüştür.
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ECONOMIC LIFE IN ANATOLIA IN THE XVth CENTURY
(ACCORDING TO GARİP-NÂME OF ÂŞIK PASHA )
XIV. YÜZYIL ANADOLUSUNDA EKONOMİK HAYAT
(ÂŞIK PAŞA’NIN GARİP-NÂMESİNE GÖRE)
Tunay KARAKÖK
Assc. Prof. Dr., Bartın University, ORCID ID: 0000-0003-4028-2148
Abstract
The years of 1300’s took its place in historical sources as a very difficult period in terms of both the
Anatolian geography and the political elements dominating this geography. Because in these years,
the negative effects of the Kösedağ War of 1243 in the Anatolian geography the fragmented
political structuring caused by the Mongols is built in every corner of the Anatolian geography with
the dynasty or family-centered political formations established under the name of
PRINCIPALITIES. The structures called more than twenty principalities, large and small, were
established in suitable areas of Anatolia, especially Western Anatolia, and started a new era in
Anatolia with the understanding of decentralization. One of the period sources containing
information about this period is Garip-Nâme Of Âşık Paşa. The Garip-Nâme Of Âşık Paşa, which is
known to have been written in the XVth century, is an important source in terms of Turkish
language, literature and history. This work contains important information about the XIII.and XIVth
centuries in Anatolia.In light of this work, Aydınoğulları (1299-1403), Candarids (1291-1461),
Dulkadiroğulları (1339-1521), Eretna Principality (1335-1381), Eşrefoğulları (1288-1326),
Germiyanids (1300-1429), Hamidoğulları (1300-1392), Çobanoğulları (1203-1320), İnançoğulları
(1277-1368), Karamanids (1256-1483), Karesioğlulları (1300-1336), Menteşeoğulları (1300-1425),
Ottomans (1299-1922), Ramazanoğulları ( 1378-1608), Sahib Ataoğulları (1285-1349),
Saruhanoğulları (1302-1410), Taceddinoğulları (1348-1428), Alaiye Principality (1381-1398) and
Pervaneoğulları (1277-1322) ruled in the XIVth centuries, this study deals with the economic life in
Anatolia in this century, consists of three parts. Following the introduction of the political panorama
of the Anatolian geography, in the first chapter, the work titled Âşık Pasha and Garip-nâme, in the
second chapter, the determinations made about the economic life of Anatolia in the light of this
work, and in the conclusion part, the determinations obtained in the light of first and second-hand
sources have been given. On the occasion of this study in which inferences are made about the
economic life of Anatolia in the XIV th century, it has been tried to contribute to the researchers
who work or want to work in Anatolia.
Keywords: Anatolia, Âşık Paşa, Garip-Nâme, Economic Life
Özet
1300’lü yıllar hem Anadolu coğrafyası hem de bu coğrafyaya hâkim siyasal unsurlar açısından çoK
zor bir zaman dilimi olarak tarih kaynaklarında yerini almıştır. Zira bu yıllarda Anadolu
coğrafyasında 1243 yılı Kösedağ Savaşı’nın olumsuz etkileri kendini iyiden iyiye hissettirmekte,
Moğolların yol açtığı parçalı siyasal yapılanma Anadolu coğrafyasının her köşesinde BEYLİK adı
ile kurulan hanedan ya da aile merkezli siyasi oluşumlar ile inşa olunmaktadır. İrili ufaklı yirmiden
fazla beylik adı verilen yapılar özellikle Batı Anadolu başta olmak üzere Anadolu’nun müsait
alanlarında kurulmuşlar ve yerinden yönetim anlayışı ile Anadolu’da yeni bir dönemi
başlatmışlardır. İşte bu dönem hakkında bilgi içeren dönem kaynaklarından bir tanesi de Âşık
Paşa’nın Garip-nâme adlı eseridir. XIV. yüzyılda yazıldığı bilinen Türk dili, edebiyatı ve tarihi
açısından önemli bir kaynak vazifesi gören Âşık Paşa’nın Garip-nâme adlı eseri, yazıldığı dönemin
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toplum hayatı ve yapısını anlatan ve bu anlatıları beyitler halinde sunan bir çalışma ürünüdür. Söz
konusu bu eser, XIII. ve XIV. yüzyıl Anadolusu hakkında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Söz
konusu bu eser ışığında, Aydınoğulları (1299-1403), Candaroğulları (1291-1461), Dulkadiroğulları
(1339-1521), Eretna Beyliği (1335-1381), Eşrefoğulları (1288-1326), Germiyanoğulları (13001429), Hamidoğulları (1300-1392), Çobanoğulları (1203-1320), İnançoğulları (1277-1368),
Karamanoğulları (1256-1483), Karesioğlulları (1300-1336), Menteşeoğulları (1300-1425),
Osmanoğulları (1299-1922), Ramazanoğulları (1378-1608), Sahib Ataoğulları (1285-1349),
Saruhanoğulları (1302-1410), Taceddinoğulları (1348-1428), Alaiye Beyliği (1381-1398) ve
Pervaneoğulları (1277-1322) şeklinde adlandırılan beyliklerin hâkimiyet sürdükleri XIV. yüzyılda
Anadolu coğrafyasındaki ekonomik hayatı ele alan bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır.Anadolu
coğrafyasının siyasi panoramasının verildiği giriş bölümünün akabinde birinci bölümde Âşık Paşa
ve Garip-nâme adlı eserinden, ikinci bölümde bu eser ışığında Anadolu’nun ekonomik hayatı
hakkında yapılan tespitlerden, sonuç bölümünde ise konu hakkında birinci ve ikinci el kaynaklar
ışığında elde edilen tespitlere yer verilmiştir. Garip-nâme ışığında XIV. yüzyıl Anadolu’sunun
ekonomik hayatı hakkında çıkarımların yapıldığı bu çalışma vesilesi ile dönem Anadolu’sunu
çalışan yahut çalışmak isteyen araştırmacılara katkı sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Âşık Paşa, Garip-nâme, Ekonomik Yapı

INTRODUCTION: THE POLITICAL PANOROMA OF ANATOLIA IN XIVth CENTURY
At the end of the Kösedağ war in 1243, Anatolian Seljuks was beaten Mongols and than its
authority gapped by Mongols. As a result of this event, new states started to be established as
independent or semi-independentin various regions of Anatolia and especially at the edges.
Turkmen groups living in the plateaus in the middle and east of Anatolia, before and after the
Kösedağ War. They escaped and joined the lands of these small principalities established on the
fringes of the west of Anatolia. One of the mentioned small political entities was the Ottoman
Principality, which took Söğüt in northwest Anatolia as its center. But it was a fact that Anatolia
came under the rule of the Mongols (İlhanids). The Mongolian governors appointed to Anatolia
took over the administration completely and had a say in everything from who would be the sultan
to all state affairs. With the Kösedağ, the Mongolian is intense domestic and eastern Anatolia print.
Some Anatolian principalities took action to get as far away from as possible. They dispersed to the
Black Sea, Mediterranean, Aegean and Marmara regions and established small administrations of
their own. period. 1

Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye (Alparslan'dan Osman Gazi'ye), İstanbul, 1971, s. 66-94; Osman
Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul, 1971, s. 42-51; Mehmet Şeker, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Kültürel Hayatı,
İstanbul, 2006, s. 49.
1
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Maps I: Anatolia in XIVth Centuries 2
Among these principalities, Karamanids considered themselves as the inheritors of the Anatolian
Seljuks and pursued a very persistent policy of joining the other principalities and ensuring the
Anatolian unity in this way, since their center was Konya. Although the Germiyanoğulları
principality, one of the Anatolian Turkish principalities, initially established authority over the other
principalities, they were in competition with the Karamanids. Bayezit I established the Anatolian
Turkish Unity by eliminating almost all of these principalities, but these principalities reappeared
after the Ankara war in 1402. 3
I.

ABOUT GARİP-NÂME ÂŞIK PASHA AND GARİP-NÂME

Âşık Pasha was a member of a considerable Turkish dervish family who came to Anatolia from
Khorasan in the XIIIth century, Âşık Pasha's grandfather Baba İlyas was one of the people of
Khorasan who migrated from Turkistan to Anatolia and settled in Amasya after the Mongolian
invasion. Father İlyas's son;’s names are Şemseddin Mahmud, Muizüddin Ali, Ziyaeddin Musa,
Muslihiddin, Musa (Muhlispaşa). Each of these took part in important state affairs during the Seljuk
period. Father is Muhlis Pasha, the youngest son of Baba Ilyas. The father of Âşık Pasha is Elvan
Celebi's grandfather. Âşık Pasha was born in Kırşehir in 1272. His real name is Ali. He used the
name Âşık as a nickname in his poems and works. Âşık Pasha, who previously learned the apparent
(open) and closed (hidden) sciences from Süleyman-ı Kırşehiri, also took lessons from Sheikh
Osman, who was one of the caliphs of İlyas Pasha. Âşık Pasha, in the social conditions of his time,
participated in some political studies and became an ambassador to Egypt and then a vizier to
Timurtas, the Anatolian Governor of Mongolians. He was imprisoned, escaping from prison in
1332 and returning to Amasya, fell ill in Kırşehir a year later and died there on 3 November 1333.
Âşık Pasha, the Seljuk Beys struggled with each other in Anatolia. He was born in a troubled
environment where the Mongolian pressure intensified and immigrant masses were looking for
pasture. 4
2

https://www.sosyalnet.com/2007/11/10/14-yy-baarinda-anadolu-2/, a.d.: 08.10.2020.
Ahmet b. Lutfullah Müneccimbaşı, Câmiu'd-Düvel: Selçuklular Tarihi II; Anadolu Selçukluları ve Beylikler, İzmir,
2001, s. 62-81; Ahmet Gündüz, “Beylikler ve Osmanlı Devleti ‘nin Kuruluşunda Ahiler’in Siyasi ve Askeri Rolü”, I.
Ah-i Evran-i Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyum Bildirileri Kitabı I, Kırşehir-2005, s. 478-481; Ergin Ayan,
“Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, 13, 1999, s. 279-282; Halil
inalçık, Osmanlı Klasik Çağ (1300-1600), İstanbul, 2018, s. 57, 69, 104.
4
Hakkı Tarım, Âşık Paşa, Ankara, 1956, s. 3; Mertol Tulum,; “Elvan Çelebi’nin Menakıbü 'l-Kudsiye Adlı Eserinin
Ikinci Baskıse Münasebetiyte I” Türk Dünyası Araştırmaları, 106, 1997, s. 21-26. Elvan Çelebi, Menakibu’l-Kudsiyye i
Menasıbı’l-Ünsiyye: Baba İlyas-ı Horasani Ve Sülalesinin Menkabevi Tarihi, Haz. İsmail E. Erünsal-Ahmet Yaşar
3
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Âşık Pasha is one of the first great representatives of the field of Sufism in our literature, saying
Prof. Dr. Kemal Yavuz stated that, if handled from this aspect, the Ottoman State fulfilled its duty
in the best way during its foundation years and guided the Turkish nation in the troubled days of
Anatolia. He is the author of love stories such as Yusuf and Zeliha, Leyla and Mecnun in our
literature. He speaks Hebrew and Armenian, apart from the most outstanding languages of science
and art of his era, such as Arabîc and Persian. His preference for local words in his works, his
flawless use of Turkish core words, organ names, verbs, animal names and their derivatives shows
once again its importance in terms of Turkish language history. 5
Looking at his most important work, Garip-Nâme; It is the great mesnevi of Âşık Pasha. The work
is in some sources; it is mentioned as Divân-ı Aşk Dinân-ı Âşık, Divan-ı Âşık Pasha, Maárifnâme
and Gençnâme. As seen in the couplet below, Âşık Pasha gave the name of his work himself: 6
Bu garib-nâme ânn geldi dile
Kim bu dil ehli dahi ma’ni bile 7
It is stated that the work was written in 1314. Garib-Nâme, written in the form of mesnevi prosody,
consists of ten chapters. Some copies also have gazelles at the end. There is a change in the number
of couplets according to the copies. Although it is stated in the studies that the work is generally
twelve thousand couplets, Sadettin Nüzhet Ergun 10.293; Âmil Çelebioglu 10.015 or 10.312;
Kemal Yavuz stated that there were 10,613 couplets. Garib-nama is divided into ten parts and ten
epics in each parts. The first copy of Garib-name was received in 1427, iin other words 113 years
after Garib-name was written. Garib-náme's 116 known copies have been identified, 81 of which
are in domestic libraries and 35 are in libraries abroad. 8
II.

ACCORDING TO GARİB-NÂME THE ECONOMIC LIFE IN ANATOLIA IN
XIVth CENTURY
From Ibn Batuta's itinerary in XIVth century, there was a mining business in Anatolia in the and
that there were copper mines in Erzincan and silver mines in Gümüşhane and that they were traded,
that various pots were manufactured by processing the mines, candlesticks from copper, vases and
mugs made of silver. From this information, it is understood that the Turks were familiar with
metalworking and trade, especially iron, gold and silver, that their traces reached Âşık Pasha. In his
work titled Âşık Pasa Garibnâme, it is stated that God has created countless beings in the world. He
collected these under nine titles and firstly touched on mines. That the mines are obtained from the
soil and that the non-mineral soil is useless; He stated in the following couplets that the mines are as
valuable as the stars, gold is the sun and silver has an important place for the marketers established
as the moon. 9
Ocaky, TTK Yay., Ankara, 1995, s. 1, 24; Ahmet Ağırakça, “Menakibu’l-Kudsiye'ye Göre Babai Şeyhi Muhlis
Paşa’nın Arnadolu Selçuklu Tahtına Geçişi”, İ.Ü. Edebiyat Fakaltesi Tarih Dergisi, 1984, s. 94-97; Ethem Erkoç, Âşık
Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi, Çorum, 2005, s. 37-41; Kemal Yavuz, Âşık Paşa, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar
Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, s. 259-261; Önder Göçgün, “Devrinin Sosyal ve Edebi Şartları Içinde Âşık Paşa, Türk
Edebiyatı Araştırmaları", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, I, s. 71-83.
5
Kemal Yavuz, “Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Yılları Şairlerinden olan Âşık Paşa’da Ordu Fikri Ve Alp Tipi”,
Osmanlı, 9, Ankara, 1999, s:554-555; Kemal Yavuz, “Giriş”, Âşık Paşa (Garibname), Türk Dil Kurumu Yayınları,
İstanbul-2000, c.I/1, s:XIII-XVI; Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, I, İstanbu, 1987, s. 380- 383;
Ahmet Günşen, “Âşık Paşa ve Garib-nâme’nin Anadolu Türk Yazı Dili Tarihi İçindeki Yeri ve Onemi", G.Ü.Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi, III/2, 2002, s. 77.
6
Günşen, a.g.m., s. 8.
7
Âşık Paşa, Garib-nâme, II/2, Çev. Kemal Yavuz, Türk Dil Kurumu Yayınlar, İstanbul, 2000, s. 955.
8
Yavuz, a.g.m., s. 260; Yavuz, a.g.e., s. XLVII; M. Fuad Köprülü, “Âşık Paşa”, İA, I, MEB Yay., İstanbu-1965, s.
704-705.
9
Şeker, a.g.e., s. 164-171, 172, 175; Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfi Yayınları, İstanbul, 1988, s. 188, 202-204.
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Birisi ma'din-durur ol kenz-i håk
Anun-ıçun oldı cümle kân zi-håk
Cũmle cevher ma'dini andan gelür
Aslına bak bir anun kandan gelür
Kân-ı ma'din kim bu yir altundadur
Bellü bilün yir anunla zindedür 10
Âşık Pasha devoted the seventh parable of the eighth chapter to mines. He mentions that the mine
was obtained by processing through eight processes, and that if it does not pass through these
stages, it will not be worthy of the sultan's signature: The mine for the formation of the ore needs a
stove. Mines have been processed by digging mines for thousands of years. The work of the mine
requires art, and the art that is created passes from master to master over the years. Thus, people
learned ore processing house XIII and XIVth centuries has reached. Based on this, we can say that
mineral processing has an important place in the society as a profession. 11
Âşık Pasha stated that the permission and order of the sultan was first required for the opening and
processing of the mine. After the sultan assigned someone to manage the works by paying his fee,
that mine will be opened and put into service. That's when the interests of the people will come true.
Here, we learn how the mining business was carried out at the time Garibnâme was written. In
mining business, the first of all must be the permission of the head of state. A furnace is needed for
the creation of the mine called silver-by clearing the slag-partly part of the mine from the rubble
part. The mine entering the quarry is no longer in seven colors. It has only one color. When the
mine entered the furnace, maple was obtained. The sixth condition is the fire in the furnace. A
delicacy for the mine to become pure silver is specified in the seventh condition. This is lead or lead
oxide that separates the silver from the soil. The last eighth way to turn the metal into silver is to
have it minted after it has been cleaned and become worthy of bearing the sultan's name. In these
couplets, Âşık Pasha said that there are three things that meet the value of all things in the world,
and that these three things are needed while purchasing goods, and that these are gold, gim and
money, and they are like slaves because all blessings are purchased with them. He stated that onions
and cress can only be bought with money, namely scales, and various blessings with silver money,
not pearls, but gold and pearls can be bought. In these couplets, we bury the use of internal
currencies such as gold, silver (coins), money (stamps) in the society of that day, and the behavior
of shopping with them according to the value of the goods in shopping. On the other hand, Kemal
Yavuz said that the balance of money with respect to goods was a prominent issue in Âşık Pasha
and that it revealed the nobility in money and goods. In his verses where he mentions shipping,
Âşık Pasha mentions that there are pearls in the sea. Here we can say that the sea is also a place of
profit. 12
Ol denizde niçe dür ola nihan
Hiç kimesne virmeye andan nişan
(O denizde kimsenin bilip nişanın vermediği sayısız gizlenmiş inci de vardır.) 13
Speaking of scales in couplets, we can see that there are sensitive scales that weigh raw-gold as a
weighing instrument and scales that can also weigh other items. Âşık Pasa used iron as another

Aşık Paşa, a.g.e., s. 351-353.
Aşık Paşa, a.g.e, s. 183-185.
12
Aşık Paşa, a.g.e., s. 187, 193, 195-197, 185-199, 221, 301-305, 711, 427,
13
Aşık Paşa, a.g.e., s. 283.
10
11

https://www.29ekim.org/

51

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA

mine; Hips, bayonets, bits, knives, axes, sickles, scythes, horseshoes and nails are also mentioned in
the couplet. 14
Mum gibi gör niçe eyler demüri
Kim olur bin dürla nesne her biri 15
The following couplet gives us an idea about shopping from China and buying various scents.
Ne gerekdir ol Hıtayistan sana
Ger dilersen müşk-i halis gel bana 16
So far, the mines and mineral products that have an important place in the economic life of Anatolia
for the period are mentioned. In addition to these products, another important area for economic life
is agriculture, and it was seen that Âşık Pasha gave information about agricultural products and
agricultural activities. Of this information, It was first mentioned that grape has an important place
in agricultural products in Anatolia in XIVth century. Even in this work, information about grape
and grape growing is given. We can understand from the story of the disagreement between Arab,
Persian, Turkish and Armenian demanding grapes in different languages from this verse of Âşık
Pasha on grape cultivation in society. 17
Rengi ayruk üzümün birdür suyı
Çan şarab oldı kamu birdür huyı 18
Talking about the different grape, we can say that various grape types are grown in Anatolia. It can
even be said that winemaking is done. It is understood that viniculture has an important place in
another line. 19
Birisinden tire olur dest a bağ
Biter anun håsılında bal u yag 20
From here, we see that the vineyards are grown in the plains and honey and oil are obtained through
the vineyards. In another verse, we see that sugar is produced from sugar cane.
Her ki burya kamısına renc yiye
Sanmasun kim andan ol şeker yiye 21
In XIIIth and XIVth centuries, in Anatolia in the following verses where he mentions the drinks in
heaven. Beverages known and drunk in the centuries; We can see that there is water, honey, milk,
halal wine (grape juice).

Aşık Paşa, a.g.e., s. 323.
Aşık Paşa, a.g.e., s. 855.
16
Aşık Paşa, a.g.e., s. 557.
17
Şeker, a.g.e., s. 172-173, Ögel, a.g.e., s. 203; Aşık Paşa, a.g.e., s. 129, 557.
18
Aşık Paşa, a.g.e., s. 147.
19
Aşık Paşa, a.g.e., s. 181.
20
Aşık Paşa, a.g.e., s. 181.
21
Aşık Paşa, a.g.e., s. 487, 855, 441.
14
15
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Biri sudur biri sütdür biri bal
Birisi hamr u velakin hoş halal 22
In the work, he states that various kinds of fruit trees and nuts are grown in the gardens in the
following lines.
Dürlü yimiş dikdiler ol bagçada
Niçe eydem vasfinı gelmez ada 23
In the following verses, which tells about the cultivation of broad beans, gherkins, garlic, lentils,
onions, barley and wheat other than grapes; 24
Bitdi bakla sinhiyar çün kıldı naz
Sarmusak hem mercümek ü hem piya
Ol neaitdan maksudum nedür diyem
Arpa buğdaydur kim eydürsin yiyem
Pes nebatun yigregi bunlar durur
Anun ıçun halk anı anbar urur
Her ne kim ambar urursan dünyede
Perdedür Hak'tan yanunda iy dede 25
We can say that barley and wheat among the couplets are kept in the warehouse and are important
foods for the people. We see that the Qur-an; “The heavens are like a hanging walnut in the glory of
God” is explained in the first part of the fifth chapter of the work of Âşık Pasha and the structure of
the walnut is explained in detail. This shows us that walnut cultivation is done. In addition, walnut
oil is mentioned here. In another verse, we learn how the land is cultivated and what the farmer does
when he gets the crop. 26
Çiti koşup tohumını saçmak gerek
Çün ekin oldı bugün bıçmak gerek
Malı işletmek ü başarmak gerek
Götürüp ilden ile varmak gerek 27
Âşık Pasha says that the farmer travels from province to province to sell the crop when he buys it,
and that many groups within the rich, poor, slave, and rich society are engaged in cultivating the
land. In addition, in another couplet, we understand that the crop is cut with a sickle. 28
Aşık Paşa, a.g.e., s. 439.
Aşık Paşa, a.g.e., s. 323.
24
Aşık Paşa, a.g.e., s. 711.
25
Aşık Paşa, a.g.e., s. 711.
26
Aşık Paşa, a.g.e., s. 415, 539.
27
Aşık Paşa, a.g.e., s. 539.
28
Aşık Paşa, a.g.e., s. 601, 919.
22
23
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Çün ulaldı özini gördi yüce
Doğradı orag anı uçdan uca 29
Âşık Pasha says that the farmer travels from province to province to sell the crop when he buys it,
and that many groups within the rich, poor, slave, and rich society are engaged in cultivating the
land. In addition, in another couplet, we understand that the crop is cut with a sickle. 30
Geh geyür a geh biner hoş atlara (güzel atlara biner)
Geh bakar şol sevgüla süretlere 31
In another couplet, it is pointed out that animals carry loads and travel the roads by hitting a stick. 32
Zira hayvan sürilür agaç-ıla
Sürmeyinçe yörimez dogru yola 33
At this point, it was stated that animals helped the public to earn income, some of them were used
as mounts like a horse, others were used as meat for feeding people, some ripped the ground with
their horns, and some carried loads with the province. As we mentioned about animal husbandry,
horse has an important place in transportation as a riding animal. Âşık Pasha said that another
mount used in transportation is the ship, the horse of the vast area in the sea, the ship is a very fast
means of transportation since eight things are needed to cross the sea, the way to cross the sea is
that the sea water does not enter the ship, the ship does not get water. There should be sail on the
ship, the weather should be windy, Lenger mentioned that there should be a sailor (captain) who
can find the way that understands maritime, that the purpose of the ship is to serve human beings
and that it is there to be filled with cargo and passengers. Based on the relevant texts in the work,
we can say that sea transportation is a newly developing transportation route in Anatolia. Finally,
the work, which also mentions caravanserais and caravan trade, does not provide detailed
information on the subject. 34
CONCLUSION
Garib-Nâme, which is one of the important source works of the century it was written, is an
important source for researchers in every period it is read, with its content, structure and field of
writing. In this study, basic information was given about the work, especially the author of the
work, and then, according to the work, It has been tried to be set forth by determining and
interpreting couplets related to the economic life of Anatolia in the XIV thcentury, agriculture,
animal husbandry, trade and transportation. At this point, It has been tried to make maximum use of
the works of the researchers, including Kemal Yavuz, who made a work on the work. The work,
which we found to deal with the period it covered from different angles, was deemed important in
terms of giving an idea to researchers about the political structure of the period.

Aşık Paşa, a.g.e., s. 919.
Aşık Paşa, a.g.e., s. 601.
31
Aşık Paşa, a.g.e., s. 167.
32
Aşık Paşa, a.g.e., s. 451.
33
Aşık Paşa, a.g.e., s. 525.
34
Aşık Paşa, a.g.e., s. 283-291, 373, 435, 457; Yavuz, a.g.m.,s . 122; Şeker, a.g.e., s. 175.
29
30
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ƏSKİ TÜRKLƏRİN YEMƏK ADLARI
FOOD NAMES OF OLD TURKS
Kazımov İsmayıl Babaş oğlu
filologiya elmləri doktoru, professor. AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Məmmədova Svetlana Nəsib qızı
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Özet
Dilin leksikası bir-biri ilə bağlı olan sözlərin toplusudur. Sözlər dilin lüğət tərkibində heç də ifadə
edilmiş biçimdə mövcud deyil. Bu leksik vahidlər bir sıra sahə qruplarında birləşir. Belə olmasa,
lazımi sahələrə aid sözləri yadda saxlamaq çətinliyi yarana bilər.
Ayrı-ayrı sahə leksiklarının araşdırılması ümumilikdə dilin leksik sisteminin öyrənilməsinə xidmət
edir.
Əski türklərin yemək adları da türk dillərinin hər birinin ümumi inkişaf qanunları əsasında
yaranmışdır.
Yemək adları vasitəsilə də dildə baş verən əsas prosesləri və inkişafı izləmək mümkündür.
Türk dillərində kulinariya leksikası sosial tarixi prosesin məhsulu olub, maraqlı inkişaf yolu keçmiş,
çeşidli yemək ve içki adları ilə zənginləşmişdir.
Yemək və içki adları maddi mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi onun əsas göstəricisidir. Bu
göstəricilərin adları türk xalqlarının etnogenezini, etnik tarixini, miqrasiya proseslərini, etnoslararası
mədəniyyətlərin tarixi köklərini və qarşılıqlı təsirini də öyrənən əvəzsiz qaynaqlardandır.
Etnosu onun yaşadığı ərazi ilə bağlayan etnik tipin xarici görünüşünü, davranışını, psixologiyasını
formalaşdıran əsas vasitə, məlumat daşıyıcısı, öncə, qidadır. Müəyyən mənada, demək olar ki,
etnosun tarixi onun qida tarixidir. (Жилкубаева, 1990; 310)
Bildiridə türklərin ən qədim yemək adları mün, yaxni/yəxni, azuqə və s. adlarının tarixi inkişafı
izlənilir.
Mün şorba, sup anlamında Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında islənmişdir. İndi bu əski kəlmələr
altay, xakas, yakut dillərində qalmaqdadır.
Yaxni/yəxni əski sözdur. Hazırda qaqauz türkcəsində istifadə olunmaqdadır. Qecennerde domuz
kestiler, almis bir buka yaxni da cekilmis, qelmis. (N.Baboqlu).
Yəxni biçimində Azərbaycan dilinin dialektlərində qalmışdır.
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Azuq. Bizə elə gəlir ki, ibtidai insanların istifadə etdiyi ilk yemək adı bu söz olmuşdur. İndinin
özündə də bəzi türk dillərinin dialekt və şivələrində (məsələn, tatar dilinin şivələrində) azuq// azık –
yemək mənasında işlənir. Azərbaycan dilinin şivələrində bu sözə ağuz//ağız şəklində rast gəlirik.
(Azərbaycan dialektolji lüğəti, 1999; 266-273)
Ağuz – doğmuş heyvanın ilk südüdür, ondan kətəmə bişirirlər. “Azuqə” şəklində müasir
Azərbaycan dilində işlənir. Azuq//azıq sözünün etimologiyası haqqında yekdil fikir yoxdur. Bu
termin az/auuz (ağız) sözündən əmələ gəlmişdir. Azık – az bolsa, neger xaram bdur (Atalar sözü).
Azıx – ayı. Azıx sözü çox qədimlərdə gedən d – z – y səs inkişafı silsiləsində orta halqanı təşkil
edir, digər tərəfdən, qədimlik əlaməti kimi həmin sözün sonunda qapalı heca forması qalmışdır.
Faktlar göstərir ki, türk dillərində azuqə mənasında azuq//azıq//yemək sözü də tarixən vardır. Çox
güman ki, Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskəni olan Azıx mağarasında ibtidai insanlar,
əcdadlarımız azuqələrini, yemək ehtiyatlarını saxlamış, düşməndən qorumuşdur.
Qədim türklərin ən çox istifadə etdiyi yeməklərdən biri kətəməz adlanırdı. Doğumundan sonra ilk
gündə heyvandan sağılan süd (ağız) südü qatı, sarımtıl rəngdə olur, bişirildikdə bərkiyir, təzə pendir
vəziyyətini alır, kətəməz adlanır, yavanlıq kimi istifadə olunur.
Əslinə qalsa, kərəməz südlə qatığın qarışığından hazırlanan yeməyin adıdır. Kətəməz isə ağız
südündən hazırlanır.
Türk alimi Bahaəddin Ögel as/aş sözünün türk mənşəli aşıq kültür deyimi ilə bağlılığını göstərir və
yazır ki, əski uyğur türkcəsində “eşic, esiç, işiç, isik” şəklində işlənən bu deyim həm də qazan
mənasındadır.
Təsadüfi deyildir ki, qırğız türklərinin dilində aşçılar sözünün sinonimi kimi qazancılar sözü də
işlənir.
Aş sözü “Oğuznamə”nin dilində də həm ad (xörək, plov), həm də feil kimi işlənmişdir. Andan sou
Oğuz kaqan böyük toy bərdi, el künqə yarlıq yarlab genəştilər, türlüq aşlar, türlük sürmələr,
çubuyanlar, kımızlar aş/a/dilar iqtilər.
Türk dillərində as//a; ş//aş//oş variantı ilə işlənən bu söz Tuva dilində a ş allomorfuna malikdir. Bir
çox türk dillərində “buğda” mənasında işlənən aş sözü Şumer mifologiyasında buğda tanrısının
adında (aş-nan) əks olunmuşdur.
Açar sözlər: kulinariya, yemək, türk, etnos, mədəniyyət

GİRİŞ
Türk xalqlarının maddi mədəniyyətinin mühüm tərkib hissəsi olan kulinariya onların dilində
verballaşmış, məhz dil mədəniyyətinin əsas konseptlərini işarə ifadəsində sözlərdə cəmləşmişdir.
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Türk dillərində kulinariya leksikasının leksik-semantik təkamülü tarixən qida məhsullarının
hazırlanma şəraiti və onlarda müxtəlif etnoqrafik mühitdə istifadə edilməsi ilə əlaqədardır. İnkişafın
nəticəsi iaşə vahidlərinin semantik sahəsində öz əksini tapır.
Dialektlərin tarixi zəngin bir kateqoriya olub, xalqların və dillərin tarixini daha dəqiq və əsaslı
şəkildə öyrənmək yolunda geniş imkanlar açır. Maddi mədəniyyətlərin aynası sayılan, onun
məişətini, milli əlamətlərini koloritli şəkildə inikas etdirən kulinariya adları türk dillərinin
dialektlərində saysız - hesabsızdır. Bu adların toplanması, sistemləşdirilməsi, məna və
etimologiyasının göstərilməsi, yayılma areallarının, regional xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilmıəsi
vəs. bir sıra türkoloji problemlərin həllinə kömək edə bilər.
Bu zaman, hər şeydən öncə, türk xalqlarının etnik tarixlərinin tərkibi aydınlaşır, qəbilə-tayfa
dillərinə məxsus qədim dil faktları üzə çıxır, innovasiyalar öyrənilir, türk dili dialektlərinin qarşılıqlı
əlaqəsinin tarixi araşdırılır, həmçinin də qohum və qohum olmayan dillərin tarixi kontaktları və s.
müəyyən olunur.

ƏSKİ TÜRKLƏRDƏ MÜXTƏLİF YEMƏK ADLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏ FORMASI
Türk dillərinin dialektində və dialektoloji lüğətlərində mövcud olan kulinariya leksikasının iki
xüsusiyyəti diqqəti çəkir: 1) hazırda ədəbi dillərdə istifadə olunan kulinariya leksikası və yaxud,
milli türk mətbəxlərində hazırlanan xörəklər; 2) ədəbi dillərdə özünə yer edə bilməyən və yaxud
milli mətbəxlərdə istifadə olunmayan xörəklər.
Hazırda milli mətbəxlərdə hazırlanan yeməklərdən biri kələpur adlanır. Bu xörək adı sırf dialekt
sözüdür. Azərbaycanın Gədəbəy və Goranboy rayonlarında bu yeməkdən daha çox istifadə olunur.
Dialektoloji lüğətdə bu yemək haqqında aşağıdakı məlumatı almaq olar: “Əti doğreysən, yağda
pişireysən, oloy kələpur. Sözün kalafır variantı da Gədəbəy dialektində işlənməkdədir. Kalafır – öz
yağında bişirilən ət”.
Yalnız bəzi dillərdə istifadə olunan, ədəbi dillərdə özünə yer tuta bilməyən xörək adları da çoxdur.
Məsələn: kələkey, kələmsuyu sözləri dialektizmlərdir. Kələkey (Culfa, Qarakilsə, Laçın, Ordubad,
Zəngilan) – yeni doğulmuş heyvanın ilk südündən bişirilən yemək; Kələmsuyu (Ağdaş) – kələm və
düyüdən hazırlanmış xörək adı.
Müasir türk dillərinin kulinariya leksikasının ayrı-ayrı dialektlər üzrə müqayisəli öyrənilməsi ilə
bağlı aşağıdakı təklifləri söyləmək olar:
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1. Tarixi dövrlərin kulinariya leksikasına ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Çünki qədim yemək
adları öz dövrünün məişətini, mətbəxinin, tam şəkildə maddi mədəniyyətini daha yaxşı əks etdirir.
2. Türk dillərinin dialektlərində və ədəbi dillərində mövcud olan kulinariya sözləri
müqayisəli şəkildə xəritələrə köçürülməlidir. Bu zaman substrad və superstrad dillərin qarşılıqlı
əlaqələri də üzə çıxa bilər.
3. Dialektlərdə mövcud olan mühüm xörəkləri və onların adlarını milli mətbəxlərə,
həmçinin də türk ədəbi dillərinə gətirmək lazımdır.
4. Türk abidələrində, folklor materiallarında, klassik ədəbiyyatda kulinariya leksikasına
(yemək və içki adlarına) aid arxaikləşmiş sözlər və bu haqda məlumatlar çoxdur. Bunların
müəyyənləşdirilməsi, yemək və içki adlarının ümumi ədəbi dilə, hansının isə dialekt və şivələrə aid
olduğunu ayırd etmək ciddi və maraqlı məsələdir.
5. Nəhayət, türk dillərinin (Azərbaycan, türk, türkmən, qaqauz, qazax, qırğız...) dialektləri
əsasında müqayisəli kulinariya terminləri lüğəti yaradılmalıdır. Lüğət məqaləsi aşağıdakı kimi
olmalıdır:
türk dilində

uyğur dilində

qazax dilində

südlü aş

sütlü aş

sudok aş

konak aşı

qızartma

kızartma

qızartma

kızarmış et

Azərbaycan dilində

Müqayisəni tarixi aspektə də aparmaq yaxşı nəticələr verə bilər. Məsələn, mün yemək adı Mahmud
Kaşğarinin lüğətində işlənmişdir: ol mün ısıtdı.
Mün sözü hazırda çorba, şorba (sup) anlamında müasir türk dillərində istifadə olunmaqdadır.
Çorba sözü müasir türk dillərinin bəzilərində işlədilir. Türkmən dilində ço:rba: içine et, qök önüm
ve ş. m. atılıp bişirilyən suvuk naxar anlamındadır. məsələn: Bu çorbanız üytqeşik taqamlı bolupdır
( B. Seytəkov).
Hər bir dilin leksikası həmin dilin daşıyıcısı olan xalqın tarixi keçmişi, maddi və mənəvi
mədəniyyəti, onun həyat və təfəkkür tərzi ilə bilavasitə bağlıdır. Qidalanma mədəniyyətmizin tarixi
də bəşərin tarixi qədər dərindir. İlk kulinariya mədəniyyətmizi qədim insanlar yaratmış bugünki
nəsilə tövhə kimi bağışlamışlar. Qidalanma mədəniyyətinin bir sıra spesifik cəhətləri dilin lüğət
tərkibində öz əksini tapır. Xalq kulinariyasında qədim türk xalqlarının əski vərdişləri, etnik –
mədəni özünəməxsusluğu, məşğuliyyət sahələri, məişət həyatının və qarşılıqlı əlaqələrin müxtəsər
lövhəsi verilir. “Qədim sözlər və sözlərin qədim mənaları konserviləşmiş şəkildə xalqın məişəti ilə
əlaqədar olan leksikada, folklor nümunələrinin dilində daha yaxşı saxlanılır”. (Əzizov, 1999) Belə
halda xalq kulinariyasının qədim texnolgiyasını araşdırmaq, qədim yemək adlarının və onların
çeşidlərinin əksolunma terminalogiyasının dərin qatlarına enmək, onların kökünü, mənşəyini
öyrənmək böyük maraq doğurur.
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Bu qəbildən olan bir sözün – “azuq” sözünün formalaşma və inkişaf tarixini, quruluş və məna
cəhətlərini araşdırmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq.
“Azuk” sözü ilkin mənasını saxlamaqla fonetik dəyişikliyə uğrayan leksik vahidlərdəndir.
“Azuqə” sözünün struktur-semantik inkişafı as\az\azu\azuq\azuqə şəklindədir. “Qədim türk
lüğəti”ndə azu... azu yemə-azuca yema; azuyema kior keliqmə ötdə; azuça yema kirliq tapsaliy
yavır artaş as içkülərik adınlarda bertim ersaç.
“Qədim türk lüğəti”ndə azuq sözünün iki mənası qeyd olunmuşdur: 1) yemək, yeyəcək, yeyinti,
xörək, qida, yem, ərzaq, azuqə mənalarında: Yadağ atı çaruk, küçi azuq – Piyadanın atı çarıq, gücü
azuqədir; Azuqi yoq erti – At üçün yem; 2) azuq – azmış, yolunu itirmiş, yolunu azmış, günahkar,
günahlı, təqsirli: azuqlar jolindin ketərdi – meni.
Qədim insan düşərgəsi – Aşağı Paleolit dövrünə aid Azıx mağarasının adı “ayı” mənasında olub
azığ sözü ilə deyil, məhz “azuqə, ehtiyatda olan ərzaq” mənasını ifadə edən azuk \\azık sözü ilə
bağlıdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan dilindəki ayı sözü azık sözünün deyil, qədim ayığ (ayı)
formasının səs düşümü hadisəsinə uğramış şəklidir. Azıx mağarasında çoxlu ocaq yerlərinin, külkömür qalıqlarının və ov heyvanları sümüklərinin tapılması Azıx toponiminin doğrudan – doğruya
qidalanma və ərzaq ehtiyatı ilə bağlı olaraq meydana çıxması ehtimalını qüvvətləndirir.
Əslində bu fikir ehtimal deyil, gerçək mülahizədir. Arxeoloji və tarixi materiallar da sübut edir ki,
qədim mağaralar yalnız daldalanacaq deyil, həm də “soyuducu”, mətbəx, “ictimai iaşə” funksiyasını
yerinə yetirmiş, qədim türklət öz ərzaq məhsullarını xarab olmaqdan qorumaq üçün Azıx kimi
mağaraları axtarıb tapmış və ondan məqsədəuyğun şəkildə istifadə etmişlər. Azıx mağarasından da
qədim insanlar təkcə sığınacaq kimi deyil, həm də azuqənin saxlandığı obyekt kimi istifadə
etmişlər.
Azukə\azuqə sözü düzəltmədir. Sözün kökü azı-\azu. Bu qədim kök türk dillərində bir neçə mənada
işlənmişdir. 1. Yemək ehtiyacı; 2. Yol ehtiyatı, yol azuqəsi; 3. Ərzaq, azuqə; 4. Məhsul, məhsullar,
hasilat.
Qədim türk dillərində arxaikləşmiş azımak feili, çox ehtimal ki, bu feilin praforması a:zu - \* a:zı –
azımak sözü olmuşdur. “Azımak” feili türk dilinin dialektlərində “yeməyi çeynəmək” mənasında
işlənmiş qədim feldir. Yakut dilində ısta – ıslamak (yeməyi çeynəmək). Yəqin ki, azı dişi söz
birləşməsi də həmin köklə bağlıdır, yəni azı dişi ilə çörəyi, yeməyi çeynəmək mənasına gəlir.
“Azulu tiş”, “azav tiş”, azik tiş (tatar), azov tius (başqırd) - bu dişlə vəhşi heyvanlar əti, ovu
parçaya ayırmışlar. Bu baxımdan – azı – azığ sözünün türk dillərində “alət adı” mənası da göstərilir.
M.Kaşğarinin lüğətində “azak – nereden ve kimden gəldiyi məlum olmayan ok” mənasında
göstərilmişdir. M.Kaşğaridə “azı – azıq” şəklində verilmişdir. “Azıqla” feili isə azı dişi ilə ısırmak,
azı dişinə vurmak mənasında qeyd olunmuşdur. “Azı” sözünün türk dillərində doğramaq, yarmaq,
sındırmaq, qırmaq mənalarında işləndiyi mənbələrdə qeyd olunmuşdur.
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Maraqlıdır ki, Altay dillərində azuq sözü ilə bir söz yaradıcılığı yuvasında olan azım sözü “porsiya”
– yemək payı, yaxud, bir çimdik duz, bir azım çay və b.k. mənalarda işlənir.
Bu söz haqqında söylənilmiş mülahizələrdən daha “dərin”ə getmiş olsaq, azı sözünün as sözündən
törəməsi istisna olunmalıdır. Bu söz (as) tarixən ümumən yemək adını bildirmişdir. Qədim türklər
burada yemək birşirməyin texnologiyasını (müq. et: qazan asmaq) nəzərdə tutmuşlar. İndi türkün
xüsusi yeməklərindən olan aş (plov) sözü də s- ş əvəzlənməsi nəticəsində yaranmışdır. As\aş türk
dillərində ümumi yemək adı olub, bir sıra mənaları ifadə etmişdir. Qədim türk lüğətində və
M.Kaşğaridə aş – yemək; “xakas dilində as – buğda” mənasında işlənmişdir.
İ.Otarov qaraçay – balkar dilinin yemək adlarından bəhs edən tədqiqatında aş sözünün sinonimləri
sırasında “aşarık”, “azık” sözlərinin də olduğunu göstərmişdir. Bundan başqa, qaraçay-balkar
dilində aş sözü ilə azık sözünün qoşalığından da (aş – azık – qoşa söz) istifadə edilir. Bu fakt bir
daha sübut edir ki, azuq\azuqə sözü türk mənşəli sözdür. (Отаров, 1987)
Türk dillərində “azık” sözü aşağıdakı formalarda özünü göstərir: azık (xakas, qırğız, altay, uyğur),
azuk (özbək), ozik (türkmən) və s.
SONUÇ
Qədim türk forması ilə müqayisədə azıx sözündə u –ı və k – x dəyişikliyi baş vermişdir. Altay
dilinin Tuba dialektində Azərbaycan dili şivələrində olduğu kimi, sözün dodaqlanmayan saitlərin
ahənginə uyğun şəkli işlənir: azık “azuqə, ehtiyatda olan ərzaq”.
Azuğ sözü Azərbaycan ədəbi dili materiallarında “yol üçün götürülən ərzaq” mənasında da
işlənmişdir: Mən bu oğlanı alayım, ava gedəyim. Yedi günlik azuğla çıqayın (KDQ); Yönəldin bir
yola sən ki, uzağdır, bəndini tərk et, Azuğsuz kişilər dönməz bu yolların uzağına (Nəsimi).
Türk dillərinin dialektində də bu kəlmənin fonetik variantlarda rast gəlirik. Məsələn, Azərbaycan
dilinin Qazax, Şəmkir dialektlərində “azıx” – yol azuqəsi; azıq – erzak, yiyecek, yiyecek ve
içecekler.
Tatar dilinin dialektlərində bu söz avız şəklindədir: Marta karan balğa da avız tiierməde.
“Azıq” termini türk xalqlarının atalar sözlərində də öz əksini tapmışdır. Məs.: Aman azıqın ençi
aşar – Pis adam yeməyi özü yeyər, qonşusuna verməz.
Beləliklə, azuqə sözü tarixən as-az-azu-azuq-azuqə formalarında təkamül prosesi keçmişdir. Bu
formaların hər birində yemək, ərzaq, ərzaq ehtiyatı, yol ehtiyatı, yem, məhsul, ərzağın saxlandığı
yer və s. mənalar qorunub saxlanmışdır. Həmin leksik-semantik sahədə arxaikləşmiş görünən
asımaq\\azımaq (yeməyi çeynəmək, parçalamaq feli öz əksini tapa bilmişdir.
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BOZKIR KÜLTÜRÜNDEN YERLEŞİK HAYATA TÜRK HÂKİMİYETİNİN KODLARI
VE HÜKÜMRANLIK ALAMETLERİ
Hasan Hüseyin AKKAŞ
Doç.Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Özet
Türk hâkimiyet anlayışı, tarihi süreçte Türklerin yaşadıkları ve sahip olduklarının analiz edilmesiyle
açıklanabilir. Kökleri Nuh peygamberin oğlu Yafes’e dayanan Türkler yaşadıkları coğrafi zorluklar
nedeniyle göç ederek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Türklerin Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan
Ortadoğu’ya ve Anadolu’ya göç serüvenlerinde değişik kültürlerle karşılaşmışlar ve çeşitli inanç,
düşünce ve yaşam tecrübelerine sahip olmuşlardır. Türklerin göç etmeleri bozkır kültüründen
kaynaklanmaktadır. Göç etmeleri nedeniyle değişik kültürlerden etkilenen Türkler, zengin bir
kültürel mirasa sahip olmuşlardır. Güç ve kuvvet anlamına gelen Türk kelimesi, Çin’den Persler’e
ve Bizans’a birçok kaynakta yer almaktadır. Türk yurdu ve Türkiye (Turkhia, Turcia) tabiri Orta
Asya’da (6.YY), Hazar Denizi ve Macaristan bölgesinde (8.-10.YY), Mısır ve Suriye çevresinde
(13.-14.YY) ve nihayet 12. Yüzyıldan sonra da Anadolu’da yaşayanlar için kullanılmıştır. Nihayet
Göktürkler (Gök Türkler, Kök Türkler, Türük) (MS.552-744)’de Türk adı ile tarihte ilk Türk
devletini kurmuştur.
Türkler yaşadıkları mekanlar ve devirler bakımından insanlığa, zengin bir kültürel miras
bırakmıştır. Kültür toplumların kendine özgü maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. Bir diğer
ifadeyle kültür, milletin varlığını sürdüren can suyudur. Medeniyet ise milletlerin kabul ettiği
değerlerdir. Hayatlarını sürdürebilmek için güçlü olan ve göç eden Türkler, açık toplum haline
gelmiş ve değerlerine sahip çıkarak, medeniyete önemli katkılarda bulunmuşlardır. Sahip oldukları
değerleri korumak için mücadele eden Türkler gittikleri topraklarda hâkimiyetlerini de
kurmuşlardır. Türkler “insanı yaşat ki devlet yaşasın ve devlet gider töre kalır” ilkesi çerçevesinde
varlıklarını devam ettirebilmişlerdir.
Çalışma Bozkır kültüründen yerleşik hayata Türklerde hâkimiyetin kodlarını, kültürel açıdan
değerlendirmeyi amaçlamıştır. Mitoloji ve din, kültürü oluşturan önemli unsurlardır. Tarihi mirasa
sahip olan Türklerin çeşitli dinlere mensup olmaları doğaldır. Ancak Türklerin inancında ki
çeşitliliklere rağmen temel unsurlar bakımından ortak özelliklere sahip olduğu söylenebilir.
Çalışmada Türklerin inanç özellikleri belirtilerek, Türk hâkimiyet düşüncesine yansımaları
açıklanacaktır. Çalışma kapsamında Türkleri anlatan mitolojilerden de bahsedilecektir. Mitolojiler
bir milletin tarihi süreçteki hafızasını ve birikimlerini anlatır. Türk mitolojik unsurlarını oluşturan
efsaneler ve destanlar Türklerin hâkimiyetini niteleyen kültürel kodlardır. Ayrıca Türklerin
hâkimiyet anlayışını simgeleyen hükümranlık alametleri de çalışmada açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türklerde Hâkimiyet, Mitoloji, Din, Hâkimiyet sembolleri
Abstract
The understanding of Turkish domination can be explained by analyzing the experiences and
possessions of the Turks in the historical process. Turks, whose roots go back to Yafes, son of the
prophet Noah, were able to survive by migrating due to geographical difficulties. In their adventures
of migration from Asia to Europe, from Africa to the Middle East and Anatolia, they encountered
different cultures and had various beliefs, thoughts and life experiences. The migration of the Turks
is due to the steppe culture. Being affected by different cultures due to their migration, Turks have a
rich cultural heritage. The word Turk, which means power and strength, is found in many sources
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from China to Persians and Byzantium. Turkish homeland and Turkey (Turkhan to, Turcia)
expression in Central Asia (6th century), the Caspian Sea and in Hungary (8th-10th century), Egypt
and Syria around (13th-14th century), and finally 12. It was used for people living in Anatolia after
the century. Finally, Göktürks (Gök Turks, Kök Turks, Türük) established the first Turkish state in
history with the name Turkish in (552-744 AD).
Turks left humanity a rich cultural heritage in terms of the places they lived in and the periods they
lived. Culture is the sum of material and spiritual values peculiar to societies. In other words,
culture is the lifeblood of the nation. Civilization is the values accepted by the nations. Turks, who
were strong in order to survive and migrated, became an open society and made important
contributions to civilization by protecting their values. Turks struggling to protect their values also
established their sovereignty in the lands they went to. The Turks were able to survive within the
framework of the principle of “let the people live so that the state lives and the state expense and
honor”.
The study aimed to evaluate the codes of domination of Turks from the steppe culture to the settled
life in cultural terms. Mythology and religion are important elements that make up culture. It is
natural for Turks, who have historical heritage, to belong to various religions. However, despite the
variations in the beliefs of the Turks, it can be said that they have common features in terms of
basic elements. In the study, the belief characteristics of the Turks will be specified and their
reflections on the idea of Turkish domination will be explained. Within the scope of the study,
mythologies about Turks will also be mentioned. Mythologies explain a nation's memory and
accumulations in the historical process. Legends and epics that constitute Turkish mythological
elements are cultural codes that characterize domination. In addition, the signs of sovereignty
symbolizing the understanding of domination of the Turks will also be explained in the study.
Key Words: Dominance, Mythology, Religion, Domination symbols in Turks.
GİRİŞ
Bozkır yaşamı göçebe yaşamıdır. Tabiatın zorlukları ile mücadele ederek nimetlerinde yararlanılır.
İhtiyaçları karşılamak için sürekli göç etmeyi göze almak bozkır yaşamındakileri teyakkuz halinde
olmalarını zorunlu kılmıştır. Türklerin yaşadıkları mekanlar bakımından bozkır yaşamı ve kültürüne
sahiptirler. Yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli göç eden Türkler, belli bir düzene ve
kurallara bağlı kalmışlardır. Hareketlilik, yönetim ile toplum arası ilişkilerin saydam olmasını
kaçınılmaz kılmıştır. Hükümdar olmanın yolu topluma açık olan ve toplum tarafından kutsanan
usullerle belirlenmiştir.
Göç ederek yaşamlarını sürdüren ve göç ettiği mekanlarda farklı kültürler ile karşılaşan Türklerin
anayurdu Sayan-Altay dağlarının tayga ve bozkırla kaplı güney kısımları sorguç otu ve toy olduğu
söylenirse de ilgili bitki ve hayvan türleri Kafkasya, Asya, Anadolu, Afrika, Amerika ve
Avustralya’da da bulunmaktadır. Süleymenov Slav ve Türk dilleri üzerinde yaptığı çalışmada
benzer sözcüklere dikkati çekerek bozkır yaşamına sahip Türklerin binlerce yıllık geçmişlerinde
göç güzergahlarının takip edilmesiyle Türklerin yaşamları hakkında bilgilere ulaşılabileceğini
belirtmektedir (Süleymenov,2016:93). Bozkır kültürüne sahip Türklerin doğudan batıya ve
kuzeyden güneye göçleri dikkate alındığında belli bir mekanla tanımlamak güçtür. Bu anlamda
dünya tarihini anlamak ve analiz edebilmek, Türklerin tarihini anlamak ve analiz etmekle mümkün
olabilir.
Tarihi süreçte Türklerin düşünce ve yaşamları analiz edildiğinde kut, töre, hakan ve devlet
kavramaları toplumsal hafızasını oluşturmuştur. Bir diğer ifadeyle Türkler, geçmişten devraldıkları
töre, milletin teveccühü ile kut bağışı almış hakanın güncellediği kutlu yönetiminde bir yaşamı
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idealize etmişlerdir. Kısaca Türkler kültür ve medeniyete katkılarını, sahip oldukları kut ve töre
anlayışının evren ile kurdukları ilişkileri üzerinden sürdürmüşlerdir.
Kültür ve medeniyet kavramı etimolojik olarak farklı olsa da milletleri tanımlamada genellikle
birbirleri ile ilişkili olarak kullanılmaktadır. Kültür (hars) bir milletin maddi ve manevi değerlerin
bütününü ifade eder. Medeniyet (medine, civilis) ise kültürü de içine alan toplumun değerlerinin,
teknolojisinin ve inancının evrenselliği anlamına gelmektedir. Kültürün temeli geleneğe, değerlere
ve inanca dayanırken medeniyet, teknolojik ilerlemeye ve toplumsal gelişmeye dayanmaktadır.
Burada medeniyetin (ilim ve teknoloji) gerilemesi ülkenin zayıflamasına yol açmakta, kültürün
gerilemesi ise toplumda yozlaşmaya neden olarak yabancılaşma artmaktadır. Efsanelerden
destanlara, kitabelerden yöneticilerin sözlerine ve hâkimiyet ile ilgili yazılan siyasetnamelere ve
nasihatnamelere bakıldığında Türk kültür ve medeniyet düşüncesinde ve Türk İslam düşüncesinde
kut, töre ve yurt (ülke) ilişkisi Türklerin hâkimiyet kodlarını oluşturmaktadır. Günümüze de
yansımaları olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesinin “muasır medeniyet” fikri de
kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Türklerin tarihi bilinç ve toplumsal hafızasının tezahürü
olduğu belirtilebilir.
BOZKIR KÜLTÜRÜNDEN YERLEŞİK KÜLTÜRE TÜRKLERDE HÂKİMİYET
Kültür ve medeniyet ilişkisi üzerine literatürde birçok eser mevcuttur. Yazılanların çoğunda göçebe
ve yerleşik yaşamlar arasındaki farklılıklar belirtilerek yerleşik düzenin, medeniyetin kurucu unsuru
olduğu ifade edilir. İslam düşünürleri arasında yer alan İbn Haldun, yedi iklim teorisinden hareketle
bozkır sahasının 5. ve 6. iklim kuşağında olduğunu ve bu bölgede yaşayan insanların zorlu hayat
şartlarından bahseder. Ayrıca Haldun toplumu, göçebe (bedevi) ve medeni (hadari, hazeri) olarak
ikiye ayırmakta; göçebe yaşamını reisin riyasetinde bir hayat tarzı olduğunu, medeni yaşamın ise
şehirlerde yaşayan ve örgütlenerek devlet kuran toplum olduğunu ifade eder (Haldun, 1989:178-192
ve 307-315) 1. Yerleşik yaşam biçiminde sadece ailenin ihtiyaçları giderilmeye çalışılırken
(tevekküle dayalı kendi kendine yeten ekonomi) göçebe hayat tarzında aile ve ailenin ihtiyacı olan
canlı sürülerin de ihtiyacını karşılama zorunluluğu, hareketli bir yaşamı gerekli kılmıştır. Göçebe
yaşam açık toplum yaşamı olduğundan herkesin birbirine karşılıklı saygı içinde davranması gerekir.
Bu durum düzenli yaşamayı, töreye ve geleneklere bağlı olmayı beraberinde getirmiştir. Böylece
devlet ve düzen hakkındaki ilkelerin göçebe yaşam ile birlikte ortaya çıktığı söylenebilir
(Tekinoğlu, 2017:14-17). Gökalp medeniyeti milletlerin ortak yaşamı, kültürü ise her milletin
kendine özgü töre ve yaşamı olarak tanımlamaktadır. Gökalp tarihi süreçte bozkır yaşamından
yerleşik hayata, göçebe değerlerinin taşınması ile kendine özgü bir Türk medeniyetinin
kurulduğundan bahseder. Türkler bozkır yaşamı süresince değişik coğrafyalar ve kültürler ile
karşılaşmışlar ancak göçebe özellikleri nedeniyle özlerini koruyarak Türk medeniyetini
kurmuşlardır (Gökalp, 1995:8-21) 2. Türkler sahip oldukları töre sayesinde dağınık kabileleri bir
araya getirmiş ve devletler kurmuşlardır.
1

Haldun eserde bu iklim kuşağının coğrafi özelliklerini sarp kayalıklar ve ot bitmez araziler olarak tanımlamakta ve
burada yaşayanların hayatlarını sürdürmek için sürekli hareket etmeleri gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca Haldun
göçebe ve medeni yaşamı karşılaştırır. Ona göre göçebe insanları, hayır ve iyiliği daha kolay kabullenmekte ve
yapmakta, kan bağı olduğundan güç ve kudretli olmaktadırlar. Medeni yaşamda ise insanlar, arzu ve heves düşkünü ve
ürkektirler. Haldun’un medeniyetin ancak yerleşik hayat ile kurulabileceği görüşlerini Tonybee’de takip etmekte göçebe
yaşam tarzının tarihi olamayacağını söyler (Haldun, 1989:307-315). Ayrıca medeniyet ve kültür tartışması içinde
İnalcık, Rönesans Avrupası Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci adlı eserde göçebe, yerleşik hayat ve
medeniyet ilişkisini açıklamaktadır (İnalcık, 2014:333-344).
2
Gökalp eserde coğrafyanın etkilediği göçebe yaşam tarzına dikkati çekmekte Türklerin yaşadığı coğrafyanın, sosyal ve
siyasal anlayışlarını etkilediğinden bahsetmektedir. Göçebe yaşam özgürlüğü ve bağımsızlığı temel alır. Soyluluğa ve
beyliğe önem verir. Ayrıca bozkır kültürüne sahip göçebe Türkler, göç ettikleri il’de töreleri sayesinde millet olup
devlet kurmuşlardır. Bilge Kağan’ın şehir kurma isteğinin “…hür ve bağımsızlığın kaybedilme endişesi” ve
Selçukname’de ise “…şehirde yaşayanların soyluluk ve onurunun zayıf olacağı” için Türkler eski dönemlerde göçebe
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Kafesoğlu, Ankerman’ın kültür çevresi kuramından ve Menghi’nin devlet kurmanın ancak atlı ve
savaşçı olmakla mümkün olabileceği yaklaşımından hareketle Türklerin, göçebelikten yerleşik
hayata hâkimiyet anlayışlarını etkileyen unsurlardan bahsetmektedir. Her kültür çevresi merkezden
etrafa yayılan bir kültür kompleksine sahiptir. Bu anlamda bozkır kültür çevresini oluşturan
unsurlar; at besleme, demircilik (atın üzengisi ve savaş malzemeleri), çobanlık ve savaştır. Çobanlık
ile sürdürülen bir yaşam kompleksinde sevk ve idare etme kabiliyeti, emretme ve itaat
alışkanlıkları, hayvandan insana kurulacak örgütlü bir yaşamı ve düzeni anlatmaktadır. Göçebeden
yerleşik hayata aktarılan bozkırın bu unsurları Türklerin idari ve askeri temelde devlet kurmalarını
kolaylaştırmıştır. Ayrıca atın hızı, demirin gücü ve töre ile Türkler, hâkimiyet alanlarını
genişletmişlerdir (Kafesoğlu, 1997:37-39 ve 223-225).
Türklerin yaşam tarzını ve karakterini etkileyen önemli unsurlardan biri yaşadığı coğrafyanın
elverişsiz olması nedeniyle sürekli yer değiştirmek durumunda kalmasıdır. Türkler burada doğaya
hâkim olmak ve yaşamlarını sürdürmek için mücadele etmişlerdir. Hareketli bir coğrafyada yaşamın
istikrar içinde sürdürülmesinde Türkler, geleneklerini töreye ve töreyi de yaşamların geleneği haline
getirmişlerdir. Ayrıca doğanın zorunlu kıldığı yaşam tarzı atlı-göçebe olması nedeniyle de Türklerin
kurduğu devlete ve medeniyete atlı-göçebe medeniyeti adı verilmiştir (Memiş, 2009:39-41) 3.
Kafesoğlu yerleşik yaşam tarzının, devlet biçimi ile bozkır hayatın kurduğu devlet türü arasında
farklılıklar olduğunu söyler 4. Yerleşik kültürde insanlar belli bir sosyal ve kültürel merkezde kendi
sosyal ve hukuki yapısını güçlendirerek hâkimiyetini sürdürmekte ve devlet kurmaktadır. Belli bir
sosyal ve kültürel çekirdek üzere kurulan yerleşik otorite çökünce, yeniden kurulması oldukça
güçtür. Bozkır kültüründe ise birden fazla sosyal ve politik unsurlar güvenliklerini kuvvetlendirmek
için bir araya gelmekte ve devlet kurmaktadırlar. Bozkır yaşamında Türkler aileler boy’a, boylar
bodun’a ve il’e (devlet kurma) benzer geleneklerini töre (yasa) haline getirerek, yaşamanın
özgürlüklerini ve sınırlılıklarını belirlemişlerdir (Kafesoğlu, 1997:293-296). Böylece hükümdarın
hâkimiyetinin meşruiyeti; bilgisine, anlayışına, tecrübesine ve halkına hizmet etmeye bağlanmıştır.

hayatını tercih etmişlerdi. Türkler, yaşadıkları coğrafyada; ırmaklar ve dağlar tudunluklarını (yönetici olma özelliği),
vahalar yabguluklarını, çitler ve serhadler hakanlıklarını ve çöl denizi ise ilhanlıklarını oluşturmuştur. Eserde Gökalp
göçebe ile aşiret tarzı yaşamların farklılıklarına dikkati çekerek Türklerin, Araplar, Kürtler ve Berberiler gibi aşiretlere
benzemediklerini söyleyerek, Haldun’un Mukaddime’de bahsettiği göçebelik ile aşiret benzerliğini de eleştirmiştir
(Gökalp, 1995:14-17).
3
Memiş eserinde atlı-göçebe medeniyetinden bahsederken at, demir ve otlağın savaş ve yaşamı devam ettirmek için
önemli olduğunu söyler. Göçebe hayatı yaşayan eski Türkler ne ile karşılaşacaklarını kestiremediklerinden fiziken
güçlü, zihnen uyanık, hareket açısından çeviktiler. Asker millet tabiri Türklerin göçebe geleneğinden
kaynaklanmaktadır.
4
Kafesoğlu bozkır insanı ile yerleşik insan arasında düşünceden yaşama ve kültürden medeniyete farklılıklar olduğunu
belirtmektedir. Yerleşik insanın olanakları sınırlı olduğundan tevekkül sahibidir. Dini yaşayışı ise tutkuludur. Bozkır
insanı ise sürüsünü beslemek için yaşadığından dolayı “dünyayı kendine dar gören” bir zihniyete sahiptir. Ekonomik
açıdan yerleşik insan bulunduğu mekan ile sınırlı bir yaşama sahiptir. Bozkır insanı ise hareketli bir hayata sahiptir.
Yerleşik insan ailesi dışında hak aramaz. Bozkır insanı ise sürüsünü beslemek ve barınmasını sağlamak için yazın ve
kışın yaylak ve kışlak aramakta, sürüsünü hastalıktan ve tehlikeden korumak için tedbirler almakta, su, besin ve
barınma ihtiyaçlarını gidermek için gerektiğinde diğer sürü sahipleri ile anlaşma yapmakta, anlaşmazlıkların giderilmesi
için hakemliğe başvurmaktadır. Kısaca bozkır hayatında kişiler, yaşamına ve yaşadıkları mekanda meşruiyetlerini
kazanmak ve sürdürmek için mücadele etmektedirler. Ayrıca bozkır kültürüne sahip göçebe Türkler, çobanlığın
gerektirdiği sevk ve idare, emretme ve itaat etme gibi düzen kurucu unsurlara tarihin erken dönemlerinde sahiptiler.
Böylece insanlık tarihinde yeni bir çağın açılmasını gerçekleştirecek demirin Altaylar’da kullanılması, demirden yapılan
silahlar ve dönemin en hızlı varlığı olan at, Türklerin savaşçı kabiliyeti ile düzeni sağlamada sahip olduğu bozkır
yaşamı, dönemindeki diğer milletler ile karşılaştırıldığında oldukça ileri düzeyde oldukları söylenebilir (Kafesoğlu,
2017:58-60).
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Kafesoğlu eserde O. Menghin’in Türk kültürü ile ilgili analizinden bahsetmektedir. Ona göre Türk
kültürü dünya tarihinde iki açıdan etkili olmuştur. Ekonomik bakımdan hayvan besleyiciliği
yaparak tarihin ilk dönemlerinde üretici ekonomik yaşama geçmiştir. Bu durum Marksist kuram
açısından toplumların genelde sınıflandırıldığı avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata (asalak
ekonomiden köle-efendi ekonomisine) geçiş ile karşılaştırıldığında ileri düzeyi gösterir. İkincisi
Türklerin ekonomik ilişkilerini de devam ettirecek sosyal hayatlarını düzene koymalarıdır. Bir diğer
ifadeyle toprağa bağlı yerleşik düzene geçenler çapa ve tekerlek gibi aletlerle barınaklar yaparken
bozkır kültürüne sahip olan Türkler, coğrafyanın da tesiri ile besicilik yaparak kendi kültür ve
medeniyetini kurmuşlardır (Kafesoğlu, 2017:56-57). Bu anlamda Türklerin sahip olduğu kültür ve
medeniyetin, bozkır kültürü ve medeniyeti olduğu tespiti yapılabilir.
TÜRK MİTOLOJİSİNDE HÂKİMİYET KODLARI
Türklerin hâkimiyet anlayışları incelendiğinde; atalar kültünün yani geçmişin bilge şahsiyetlerin,
Türklerin tarih bilincinin oluşmasında ve nesiller yoluyla kuşaklara aktarılmasında önemli bir işlev
görmüştür. Destanlar arasında yer alan Oğuz Kağan ve Manas Destanları 5, Türklerin hâkimiyet
anlayışındaki mitolojik unsurları açıklamaktadır. Bilgin kişi, bir şeyi bilen ve bildiği ölçüde
yorumlayandır. Bilge (hikmet sahibi) kişi ise iyiye ve doğruya güzellik katarak, herkes için iyi ve
doğru olmasını amaçlayandır. Kısaca bilge insan, bildiğini bilen (logos) ve bilgiye aç olan kişidir.
Kutadgu Bilig’te bilge kişi “bilgi, kimya gibi her şeyi toplar, akıl ise konağıdır her şeyi saklar. Akıl
bir meş’ale gibi kara gecede aydınlatır seni bilgide. Dünyada iki tip saygın insan vardır; biri bilgin,
bir de Bey sayar insanlar. Bilgisiz benim, yok hiçbir sözüm, ey bilgin, kölenim, senindir özüm”
(Yılmaz, 2014:236-237). Türk mitolojisinde bilgelik (hikmetli, alp kişi) yol gösterendir. Örneğin
Ergenekon destanında ki usta demirci ile demir dağı eritilerek Türkler yol almış, Oğuz Kağan
destanında Oğuz’un akıl hocası Uluğ Türk, yol göstermiştir 6. Bilge insanlar (hikmet sahibi kişiler,
filozoflar) Türk yönetim anlayışında önemli olup yöneticiye rehberlik eden değerli şahsiyetlerdir.
Türk mitolojisi açısından bilgelerin Tanrı, kişioğlu-kağan ve bozkurt olduğunu söyleyen Yılmaz,
Tanrı kavramının; kök mengi tengri (ebedi gök tanrı), tenri teg tengri (göğe benzeyen Tanrı), tengri
el (ebedi el), tengri han (sonsuz han) biçiminde sonsuzluk ve ölümsüzlük, yaratılış olarak da
varlıklara benzemeyen anlamında kullanıldığını ifade eder. Türklerin İslam öncesi Tanrı anlayışı ile
İslam’daki Allah anlayışı arasında da benzerlikler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Tanrının
mücerret ve şekilsiz bir ruhani güç olduğunu ve insanın, Tanrının bilgeliğinden bir parça taşıması
Efsaneler ve destanlar milletlerin geçmişten geleceğe hafızasını canlı tutarlar. Türklerin destanlarında tabiat olayları,
savaşlar, göçler ve yeniden devlet kurma gibi hadiseler anlatılarak halkların nesiller boyu süren hafızalarında bilinç
oluşturmuştur. Bir diğer ifadeyle Türklerin efsane ve destan zenginliği tarihi süreçte töresini korumasını ve kollektif
hafızaya sahip olmasını sağlamıştır. Efsaneler arasında Türk Hakanı Bügü Han’ın maniheizmin kabulü, Anadolu adı,
Satuk Buğra Han, Osmanlının kuruluşu ve Bozkurt efsaneleri önemlidir. Destanların bir kısmı İslam öncesine aittir.
Bunlar; Altay Yaratılış Destanı, Saka Destanları, KunOğuz Destanı, Köktürk Destanları, Siyenpi Destanı ve Uygur
Destanlarıdır. Türklerin Müslüman olduktan sonraki destanları ise Manas, Timur, Seyyid Battal Gazi ve Danişmend
Gazi Destanlarıdır (Abbaslı, Abbasova ve Anadol, 2007:91-137). Efsaneler ve destanlar Türklerin hikmetlerini yansıtan
menkıbelerdir.
6
Destanlardan kitabelere ve eserlere Türklerin hikmet ve yaşadıklarından bahsedildiği halde batının aydınlanma dönemi
filozofları Türkleri “iyiyi-kötüyü ayırt edemeyen cahil halk” olarak tanımlaması, Türklerin tarihi hafıza ve bilinçleri
üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Örneğin Leibniz İslam’ı kaderci muhammetçilik olarak betimlemekte ve Türkleri
de kaderci Müslümanlar olarak veba salgını olan yerden bile uzaklaşmadıklarını belirtmektedir. Voltaire’de Türklerin
Platon’un, Sokrat’ın ülkesinden kovulması gerektiğini çünkü sanata düşman olan Türklerin tarihi eserleri yok ettiklerini
belirtmiştir. Felsefe sözlüğünde Voltaire, İslam yerine muhammedçilik maddesini izah etmeye çalışarak batının kolektif
bilincine kişiye indirgenen bir islam inancını yerleştirmeyi amaçlamıştır (Kula, 2012:10-40). Halbuki Hz. Muhammed
“bir yerde veba salgını çıktığını duyarsanız oraya girmeyin ve bulunduğunuz yerde veba salgını çıkarsa da oradan
ayrılmayın” diyerek hastalığın bulaşıcı olmasından dolayı kul hakkına riayet edilmesini, canın ve neslin korunmasını
istemiştir. Oryantalist yaklaşımlar ile İslam ideolojikleştirilmiş, Türklerin canlı tarihi göz ardı edilerek önyargı ile
yaklaşılmış ve Müslümanlık sanki Sabbahçılık (assasiniler, haşaşiler) olarak tasvir edilmiştir.
5
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(Yılmaz, 2014: 239-240) 7 nedeniyle de Tanrı tarafından kut verilen kişinin hakan olabileceği
inancın, Türklerin hâkimiyet anlayışının temeli olduğunu söyler.
Kut anlayışı 8 Türk destanlarında da geniş yer almıştır. Örneğin Oğuz Kağan destanında “günlerden
bir gün Ay Kağan’ın gözü parladı. Erkek oğul doğurdu. Ay Kağan Oğuz Kağan’ın annesidir”.
Destanda ifade edilen “…bu oğlun yüzü gök rengi, ağzı ateş kızılı, gözleri ela, saçları ve kaşları
kara idi. Güzel perilerden daha alımlıydı”. Yüzün gök rengi olması Oğuz’un Tanrı’dan geldiği
inanca, ağzının ateş kızılı olması hâkimiyetine, gözlerinin ela renginde olması ise Alp olduğuna
işaret etmektedir (Kurtlu, Koçak, 2016:882-884). Buna göre Oğuz Kağan Tanrı’nın kut vererek
milletine hizmet etmekle yükümlü kıldığı hükümdardır. Oğuz Kağan’ın vücudu tabiattaki güçlü
varlıkların özelliklerine benzetilerek, onun eşsiz bir Kağan olduğu vurgulanmıştır.
Kaostan kozmosa Türklerin mitolojik anlayışında üç önemli unsur vardır; yer, gök ve insanoğlu
(kişi). Göktürk yazıtlarında “yukarıda gök, aşağıda yer yaratıldığında, ikisi arasında da kişioğlu”
yaratılmış demektedir. Altay yaratılış destanına göre Tanrı ile insan aynı dönemde yaşıyordu.
Tanrıyı kıskanan insan, Tanrı ile rekabete girmiş sonunda Tanrının üstünlüğünü kabul ederek ondan
af dilemiştir. Tanrı, insanoğlunun bu davranışını ona kut vererek yeryüzünde görevlendirmiştir.
Yeryüzünde görevli kişiler kağan, han, hakan, sultan ve başkan gibi adlar ile anılarak, Tanrının
yeryüzündeki temsilcisi olmuşlardır. Örneğin Göktürklerin kağanı Bilge kağanın babası İlteriş ile
annesi İl-Bilge hatun Tanrı tarafından Gök’e götürülerek tahta çıkarılmıştır. Yazıtlarda Türk Bilge
Kağan” ifadesi ile Tanrı ile Kağan arasında kağanın, Tanrı buyruğuna uyması ve bilge davranışa
(töre) sahip olması gibi önemli bir bağ kurulmuştur (Yılmaz, 2014:241-242). Bilgi, kuvvet ve
anlayış (alplik), Türklerin inancında Tanrı tarafından kağana, yardımcılarına ve komutanlarına
milletini yönetebilsin diye verilen bir talihtir. Yazıtlara bakıldığında kutluk, Tanrı tarafından kağana
verilen bir bağış olup; kağan, yardımcılar ve tüm yöneticiler, milleti doyurarak ve giydirerek düzeni
sağlamasını ifade eder. Siyasal düzen Türklerde kut bağışı alan hikmetli yöneticinin töresine, halkın
itaat etmesi ile gerçekleşmektedir. Aksi halde bilgi bilmez kişiler, bilmedikleri için devletin
dağılmasına neden olabilirler ve Tanrı’da kut’u geri alabilir 9. Bundan dolayı kut sahibi hükümdar
idarecileri, liyakat sahibi, bilge ve iyi yetişmiş tecrübeli kişilerden atamalıdır.
Oğuz Kağan Destanına göre Kağan, danışarak hareket etmelidir. “Oğuz Kağan’ın çevresinde akıllı,
iyi bir becerikli kişi vardı. Adı Barmaklığ Çosun Bilig idi. Becerikli kişi bir kağnı yaptı”. Destanın
diğer bir yerinde “Oğuz Kağan’ın yanında aksakallı, kır saçlı, tecrübeli yaşlı bir kişi vardı.
Anlayışlı, doğru bir erdi. Onun adı Uluğ Türük idi” (Kurtlu ve Koçak, 2016:893-894). Bilgili,
tecrübeli, topluma manevi liderlik yapan, sözü dinlenen ve toplumu yönlendiren kişilerin Kağan’ın
etrafında danışmanlar (alpler) olarak bulunması, Kağan’ın isabetli karar alması için kaçınılmazdı.
Bu durum Türklerin yönetim anlayışında ve hâkimiyetlerini sürdürmede bilgeliğin önemini
vurgulamaktadır.

Kur’an-ı Kerim’in Secde suresi 9. Ayette “Allah insana/âdem’e kendi ruhundan üfledi” derken Allah’ın yarattığı ruh,
yani onu en şerefli olarak yarattı anlamını içerir. Yeni Platoncu temsilciler arasında yer alan İslam düşünürlerinden
Farabi’de insan ruhunu südur kavramı ile açıklamaktadır. Buna göre evren, taşma yoluyla yaratılmış ve insan evrende
en şerefli kılınmıştır (Aydınlı,2008:77-82).
8Kut’un varlığı ve sürdürülmesi töreye bağlılık ile mümkündür. Türklerde siyasal düzen kuta sahip bilge şahsiyetler ile
kurulur. Böylece gök ile yer arasında ahenk kurulmuş olmaktadır. Yaratılış destanına atıfla yaratılan hikmet sahibi
kişiye kut bağışlanmakta, bilge yönetici töresine bağlı olarak milletini doyurup beslemekte ve kaostan kozmosa düzen
(devlet, il) kurmaktadır (Taş, 2018:38-40).
9
Türklerin tarihinde bilge şahsiyetler arasında yer alan Yunus Emre “ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir” ve
Mevlana’nın “dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim, bugün ise bilgeyim kendimi değiştirdim” ifadeleri ile
bilginin evreni anlamada önemli ama yeterli olmadığını, kâinatı yorumlamak için bilge (hikmete ram) olmak gerektiği
üzerinde durmuşlardır.
7
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Türk mitolojisinin önemli sembollerinden biri de Bozkurt olup, bilgeliği temsil eder. Türk’e
kurtuluş yolunu gösteren Bozkurt, dişi bir kurttur. Ergenekon destanında “Borteçino” (Bozkurt),
Türk’e yol gösteren, Nuh peygamberin oğlu Yafes oğlu Türk (beyaz soyun turanid kolu), belalardan
kurtaran bir savaş ruhu, mutluluk veren bir güç ve sosyal düzenin koruyucusudur (Kafesoğlu,
2017:17). Göktürk efsanesinde kurt, Türklerin ilk atası sayılmıştır (Togan, 1981:107-110) 10. Kurt 11,
Tanrının Türklere gönderdiği bir habercidir, yol göstericidir ve bilgedir (Yılmaz, 2014:245-247).
Oğuz Kağan Destanında Oğuz Kağan, Urum illerine akın yapmadan önce uyumuş, rüyasına bir kurt
gelerek şöyle seslenmiş; “ey Oğuz. Bilirim ne dilersin, Urumun illerinde savaş, uğraş istersin, Ey
Oğuz, askerini ben kendim güdeceğim, ordunun en önünde kendim yön vereceğim”. Oğuz’un
Kıpçaklar üzerine yaptığı akın esnasında gök kurt dile gelerek “ey Oğuz, şimdi ordunu çıkar yola,
halkını, beylerini, çadırını hep topla, baş çekip göstereyim, doğru yol nerede ola” diyerek Oğuz
Han’ın birçok savaş kazanmasının sebebi olarak inanılmıştır. Gök tüylü ve yeleli erkek kurt Oğuz
Kağan’a “şimdi (sen) çeri ile buradan atlan Oğuz. Atlanıp halkı beylerini götür. Ben sana önden
yürüyüp yol göstereceğim” (Kurtlu ve Koçak, 2016:891-892). Bu sözler bilge varlıkların yol
göstericiliğinde Oğuz Kağan’ın hareket ettiğini anlatmaktadır. Türk devletine Ergenekon’dan
çıkışlarında da kurt rehberlik etmiştir.
Kısaca mitoloji, milletlerin tarih bilincini canlı tutan önemli bir araçtır. Efsanelerden destanlara
kahramanlık ve alp olma, kut bağışı, halkı yönetme gibi konularda bilgiler verilmektedir. Türklerin
hâkimiyet anlayışının temellendiği mitolojik unsurlar dikkate alındığında yöneticilerin bilgelikleri,
Tanrı vergisi olsa da hâkimiyetlerinin göstergesi, halkını doyurmasına ve milletin hükümdara itaat
etmesine bağlıdır. Bunun için Türk hâkimiyet anlayışında sadece hükümdarlar değil, yönetimdeki
kişilerin de bilge şahsiyetlerden olması önemlidir. Aksi halde Kağan’ın toplum nezdinde meşruiyeti
zayıflamaktadır. Çünkü Kağanın savaşta yenilmesi, bilgisizliğine ve Tanrı’nın kut’u geri alması
inancına dayandırılmıştır.
Türklerin Hâkimiyet Anlayışında Din
Hâkimiyet kavramını etkileyen unsurlardan biri de dindir. Göçebe hayatı yaşayan topluluklarda
Şamanizm 12 etkili olmuştur. Tarihi olarak kökleri M.Ö. V. Yüzyıla kadar giden Şamanizm, Kırgız,
Başkırtlar ve Altay Türkleri gibi çeşitli Türk göçebe kitleleri arasında da varlığını sürdürmüştür.
Togan’a göre Türklerin totemleri arasında yer alan kurt, hâkim millet kodunu oluşturmuştur. Kuvvetli ve yırtıcı bir
hayvan olan kurt, Türklerin savaşçı karakterini temsil eder. Peygamberden sonra ikinci halife olan Hz. Ömer Türklerle
ilgili “ eğer zahmeti çok, alınacak ganimet az ise Türklere savaş açmamayı” tavsiye etmiştir. Türklerle ilgili “yırtıcı
kurdun oğulları”, “demir kapıyı depüp yıkan millet” gibi lakaplar takılmıştır. Hükümdarlar, bedenlerini kadınlaştıklarını
düşündükleri için tatlılardan kaçınmakta, az yemek, çevik olmak, sert yatakta uyumak ve her türlü zorluğa dayanmak
gibi güçlerini muhafaza için çaba göstermişlerdir.
11
Efsanelerde çeşitli kurt menkıbeleri anlatılır. Kimine göre Göktürkler saldırıya uğramış ve elleri ayakları kesilen
çocuğu kurt, Shi Hai Denizi’nin (Hazar Denizi) batısından doğusuna kaçırarak mağarada geçen hayatı anlatılır.
Kimisinde Hyung-nu Hakanı’nın iki güzel kızını Tanrı’ya sunmak üzere yaptırdığı kuleye götürür. Tanrı tarafından
gönderildiğine inanılan ihtiyar kurt ile evlenen kızın çocukları çoğalarak devlet kurarlar (Gökalp, 1995:82-83).
Göktürkler’in atası olan Soğd ilim adamının naklettiğine göre Apangpu adlı hükümdarın 17 kardeşi vardı. Kardeşlerden
birinin annesi kurt idi. Olağan üstü güçlere sahip olan çocuk yağmur yağdırır, rüzgar estirirdi. Ülke hücuma uğrayınca
sadece bu çocuk sağ kaldı. Büyüyünce yaz ve kış Tanrısının kızları ile evlendi ve dört oğlu oldu. 4. Oğlu Sayan
dağlarında devlet kurdu. Halkını ısıtıp ihtiyaçlarını giderdi. Hükümdarın birçok çocuğu oldu. Çocuklardan hangisinin
hükümdar olacağı ile ilgili yarışma düzenlendi. Yarışı Aşina kazandı. Aşina hükümdar olunca Ahien ünvanı aldı. Ondan
sonra Bumin hükümdar oldu (Abbaslı, Abbasova ve Anadol, 2007:98-99). Göktürk hükümdarlığının alametleri arasında
kurt başlı sancak bulunurdu. Oğuzlar ve Göktürkler seslerini kurt sesine benzediğini söyleyerek kurtlar gibi sesler
çıkarmaya çalışırlardı.
12
Şaman kavramının etimolojisi üzerine yapılan araştırmaları özetleyen Hassan’a göre şaman; coşku, vecd, heyecan,
sıçramak, oynamak ve dövünmek demektir. Kandaş toplumun özelliği olan şamanlık anahanlığa özgü ve evrenseldir.
Türk kavimleri şamanlarına kam (kham) derlerdi. Hastalığa yol açan doğa olaylarını değiştirmek kamın göreviydi.
Rüzgarın hastalık getirdiğine inanıldığından onu değiştirmek kamın görevleri arasındaydı. Hassan günümüzde de
örneğin yel girdi sözünün vücuttaki ağrılı bölgeyi anlatmak için kullanıldığını ifade etmiştir (Hassan, 2008:289-290).
10
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Türklerde kam (sihir ilmine sahip kişi, ruh hastalıklarını tedavi eden) ve ruhun gelerek “tiki” diye
ses vermesi gibi Şamanizmin etkileri görülürse de Şamanlığın kabul etmediği peygamber,
mukaddes kitap ve melek gibi hususiyetlere Türkler inanmaktaydı. Türklerin bir kısmı 8-11.
Yüzyıllar arasında şaman inancına sahiptiler. Ayrıca Türkler Zerdüştlük, Budizm, Maniheizm,
Hıristiyanlık ve Musevilik gibi inançlara ve dinlere de girdiler. Turan (2014:95-96) Türklerin çeşitli
dinleri tercih etmelerinde siyasi nedenlerin de etkili olduğunu belirtmiştir.
Gökalp Şamanizmin din değil, sihir olduğunu söyler. Gökalp eserde Cihangüşa’ya atfen, hakanlar
ile ilgili bir hikayeden bahseder. Hakan toyun ile kam’ı sınav yaptı. Kam sihir oyunları ile hünerini
göstermiş toyun ise “nom” adlı kitabını okumuştu. Hakan toyun inanç sistemini beğendiğinden,
Türklerin dini toyunizm oldu. Toyunizm ile Şamanizmi karşılaştıran Gökalp ilkinin milli,
ikincisinin ise uluslararası olduğunu söyler. Toyunizmde sağ kutsal, Şamanizmde ise sol kutsaldır.
Şamanların ak (yaz) ve kara (kış) türleri vardır. Toyunlar her zaman “ak” tırlar. Ancak bir İl başka
bir İl’e tabi olunca toyun kara olmaktadır. Toyunlar aynı zamanda siyasi reislerdi. İnan’a göre ise
toyunizm bir çeşit Budizm’dir (Gökalp, 1980:149-153). Radloff’un 19. Yüzyıl Sibirya’da yaptığı
büyücülük ile ilgili çalışmalarını Şamanizm olarak kavramlaştırmıştır. Cincilik, sihirbazlık ve
büyücülük günümüzde de varlığını sürdürmektedir (Abbaslı, Abbasova ve Anadol, 2007:216).
Hassan, Gökalp’in şaman inancına ait yorumunun hatalı olduğuna dikkati çekerek, Gökalp’in
şamanlık tanımında sadece Yakut’ları esas aldığını belirtmektedir. İnan’dan alıntılayarak “eski Türk
dininin Altay ve Yakut şamanlığı temelini, Türklerin örgütlü topluluk haline gelmesinden sonra
geride bıraktığını” söyler. İnan’ın bu değerlendirmesini kabul etmekle birlikte eksik olduğunu,
şamanlığın ilk biçimi ile gelişmiş Tengri (gök) inancı arasındaki farklılıkların, şamanizmdeki
biçimsel değişikliklerden kaynaklı olduğunu belirtir 13. Hassan’a göre Göktürklerin tengri
anlayışlarının temeli dikkate alındığında bir inanç olarak şamanlık üzerinde yükselmiştir 14.
Şamanlığın temeli ise anahanlıktır ve ana hukukuna dayalı kan örgütünün babahanlık tarafından
değişime uğratılsa da anahanlığın izleri devam etmektedir (Hassan,1985:89-91) 15. Kısaca
Şamanizm zaman içinde anahanlığın, babahanlık kalıbına dökülmeye çalışılmış bir inanç sistemidir.

Ak-kara, yer-yeraltı, iyi-kötü, ödül-ceza ve soylu olan-olmayan gibi şamanlığın anahanlıktan babahanlığa geçişteki
toplumsal katmanlaşmalar şamanlığın kutsal ikilemleridir. Şamanlığın kadınlara mahsus bir sanat olması nedeniyle
Türklerde erkek şamanlar kadın entarisi ile ayin yapmışlardır. Kamlar ve Müslüman baksılar(büyücü, bilgin, duahan,
dini törenleri yöneten) uzun saç bırakmaları kutsal şaman kadınlarını örnek almalarındandır. Saçı tıraş etmek Müslüman
erkekler için adet olduğu halde baksıların bir tutam da olsa saç bırakmaları dikkat çekicidir (Hassan, 2008:291-292).
14
Ocak Türklerin inancıyla ilgili açıklamaları iki grupta toplamaktadır. Birincisine göre Türklerin İslam öncesi orijinal
dinleri Şamanizmdir. İkincisine göre ise Türkler İslam öncesi dönemde de tek Tanrılı dine inanmışlardır. İkinci
değerlendirmenin sonucu olarak ileri sürülen resmi teze göre de Türklerin sorun olmaksızın kitleler halinde İslam’ı
kabul ederek, sunniliği tercih ettikleri ve bunun dışındaki yapılar ile de tarih boyunca mücadele ettikleri anlayıştır. Ocak
yapılan bu karşıt görüşlere sahip tartışmaların ideolojik olduğunu, tarihi olarak yeterince çalışılmadığından dolayı da
yanlış yorumların yapıldığını belirterek, Türklerin inançları ile ilgili çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği
üzerinde durmaktadır. Ona göre bu iki karşıt yaklaşımın temel eksiği Türklerin inançları ile sosyal ve kültürel yaşamları
arasında akademik düzeyde yeterince çalışılmadığından ilişkilendirilemediğidir. Öncelikli olarak tarihi süreçte
Türklerin sosyal hayatlarına dinlerin nasıl girdiği ve yayıldığı akademik olarak araştırılmalıdır. Türk toplulukların
sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ile çeşitli dinlerle olan uyumları analiz edilmelidir. Ayrıca bu dinlerin ve
etkilerinin mevcut Türk toplumlarındaki durumları ve yaşadıkları değişimlerde araştırılması gerekmektedir (Ocak,
2018:15-21).
15
Gültepe Türklerin Şamanist mitolojilerinde ana figürlerin yaygın olduğunu söyler. Bunlar arasında Ülgen, Yayuçi,
Umay, Kübey Hatun, Yer ana ve Asena (kurt ana, bozkurt, börte çine) mitolojileri vardır. Örneğin Türklerin Bozkurt ve
Ergenekon destanlarında ortaya çıkışlarında dişi kurttan (börü) bahsedilir. Hatta Alevilerin kutsal kitabı Buyruk’ta
İmam Cafer Hazretlerinin hikayesi anlatılır ki Uygur destanındaki Türklerin türeyişi (baba kurt) ile aynıdır. Mitolojik
ana kültü Türklerde üretkenliği temsil eder. Ana kültün cinsiyeti yoktur, kudsiyeti vardır. Türkler ana kültten baba külte
siyasi birlik amacıyla geçmişlerdir. Bu süreçte pederşahi yapı yani baba (ced) kültü hâkim olmuştur. Bu anlamda dini
mitolojide Türklerin Gök Tanrı (tek Tanrı motifi) ve onun antropomorflaşmış çeşitleri vardır. Ayrıca halk sofizminde de
13
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Hassan insanlığın tarihi süreçteki değişimlerini üretici güç ilişkilerine dayandırmakta ve üretici
güçlerin değişimiyle birlikte toplulukların ve toplumların düşüncelerinde, inançlarında ve
davranışlarında da farklı değer, norm ve yaşam biçimlerinin ortaya çıktığını ifade etmektedir. Orta
Asya Türkleri de insanlığın diğer unsurları gibi anahanlıktan babahanlığa değişen formları
yaşadığını belirten Hassan, tarihi süreçte karşılaştıkları göçebe, yarı-göçebe, çoban, fetih ve yağma
gibi değişik evrelerde kendilerine özgü düşüncelere, inançlara ve yaşam biçimlerine sahip
olmuşlardır. Anahanlığın dayanağı olan akrabalık ilişkilerinin aşılması, üretici gücün değişimiyle
babahanlığa geçiş, Türklerin sosyal ve siyasal yaşamlarını da değiştirmiştir (Hassan, 1985:22-25).
Türklerin Şamanist örgütlenmesiyle başlayan yaşam biçimi, üretici güçlerin değişimiyle birlikte
töre kavramının gelişmesine ve Han, Kağan, Sultan, Yabgu, Melik gibi unvanları ortaya çıkarmıştır.
Böylece babahanlığa dayalı üretim tarzı ve üretim biçimleri, Türklerin hâkimiyet anlayışını
belirlemiştir. Anahanlıktan babahanlığa geçişi simgeleyen efsane dişi kurt’un, hakanı beslemesi
olarak sembolize edilmiştir.
Kafesoğlu, Şamanizm ve totemizm gibi inançlara eski dönem halkların inandığını, eski Türklerin
inançlarında da totemist ve Şamanist unsurlar bulunduğunu söylerse de şamanizmin, Türklerin dini
olmadığını belirtir. Totemci aile ana hukukuna dayanırken, Türklerde aile yapısı pederşahidir.
Akrabalık totem bağına dayanırken, Türklerde kan akrabalığı söz konusudur. Totemist inançta
mülkiyet ortaklığı esas iken, Türklerde şahsi mülkiyet esastır. Totemist klan ekonomisi avcılığa
dayanırken, Türklerde ekonomi hayvan yetiştirme ve tarıma bağlıdır. Totemcilikte her klanın
kendine ait bir totemi var iken Türklerde, ata kabul edilen hayvan kurttur. Sürüler için tehlike teşkil
etmesi nedeniyle Türkler “ata kurt”a, korkuyla karışık sevgi beslemişlerdir (Kafesoğlu, 1980:917) 16.
Kafesoğlu’na göre eski Türklerde Şamanist unsurların bulunması totemist yani tabiata ve tabiat
varlıklarına atfedilen kutsiyetten kaynaklanmaktadır. Totemcilikte ruh ölümlüdür. Türklerde ise ruh
ebedidir. Totemcilikte dokunulan eşya kutsallaştırılır (Kafesoğlu, 2017:89). Türkler tarihin hiçbir
döneminde totemlere tapmamışlardır. Orhun abidelerinde yer alan “…Türklerin Tengrisi…”
olduğundan dolayı Çin’den ayrılıp devlet kurdular. Tanrı, hakanı Türklere verdi. Tanrı, Tonyukuk’a
başarılı olması için bilgiyi, Türk töresini sürdürmesi için Bumin Han’a ve İstemi Han’a tahtı, Türk
budunu yok olmasın ve hür olsun diye İstemihan’ı ve İl-Bilge hatunu yükseltti. Tanrı, Türk
milletinin istiklali ile ilgilenen yüce varlıktır (Kafesoğlu, 1980:55-58). Tanrı, Türk hakanlarına kut
vererek ödüllendirmekte ve kut’u geri alarak ta cezalandırmaktadır.
Hunlardan Göktürklere, tek Tanrı inancının yaygın olduğunu söyleyen Turan, Tanrı kutu
anlayışının Türklerde hâkimiyetin kaynağını Tanrı Kut’u oluşturarak, tek Tanrı’ya işaret etmektedir.
Orhun kitabelerinde “yer ve gök bütün mahlukların yaratıcısı, iyi ve kötü kaderin tayin edicisi” ve
“üze kök tangrı” (üstte mavi gök) anlamında bir Tanrı anlayışının Göktürklerden Oğuzlara ve Türk
İslam anlayışına yansımıştır (Turan, 2014:79-82). Yazıtlardan aktarıldığına göre Göktürklerde
Tanrı’dan kut alan Kağan gece gündüz çalışmalı ve milletine hizmet etmelidir. Milletine karşı
Kağan’ın sorumlulukları; ordusunun başında olması, halkı doyurup giydirmesi, kondurup iskan
ettirmesi ve milletin kalbine girerek, sevgi ve saygısına nail olmasıdır. Bunun içinde Kağan alp,
bilge, doğru sözlü ve erdemli olmalıdır (Taşağıl, 2016:179-181). Bu durum Türklerin yaşadığı

dişi veliler vardır ki büyük veliler kategorisindedir. Burada velilerin dişiliği, üretkenliği temsil etmelerinden dolayıdır
(Gültepe, 2008:103-118.
16
Hassan açısından durum ise Şamanizmdeki tengri= gök, gök=mavi inancındaki mavi sıfat olarak ele alındığında
Tengri kavramı zaman içinde en büyük kutsal ruha, İslam ile birlikte ise Tanrı anlamına geldiğini belirtmektedir.
(Hassan, 1985:102-103). Şamanlıktaki kadının kutsallığı Altaylardan Göktürklere çeşitli örneklerle açıklanmaktadır.
Türklerin geleneğinde Umay, Ana Maygıl, Ak Ene ve Ayısıt kadın kutsallık örnekleridir (Hassan, 2008:293-294).
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dönemdeki diğer milletler ile karşılaştırıldığında tek Tanrı inancı, dünya ve ahiret hayatı gibi kutsal
değerlerin, Türklerin sosyal, kültürel ve siyasal yaşam düzeylerini göstermektedir.
Şamanlıkta insan vecd ile kendinden geçer. Şaman, manevi hal içinde ruhları hükmü altına alarak
cinler, periler ve şeytan ile bağlantı kurmaktadır. O, dinden ziyade ruhları ve cinleri kumanda
ederek gelecekten haber veren bir sihirdir. Şamanlığın en önemli özelliği içine girdiği halkın ruh
dünyasına bürünebilmesidir. Türklerin ateş, ata kültü, dağ, orman, kaya, vadi, demir, güneş, kılıç,
yıldız ve yıldırım gibi tabiat varlıklarına ve doğa olaylarına kudsiyet atfetmesi, onlara inanmasından
kaynaklanmamaktadır. Türklerin dini inançlarında üç temel unsur vardır: Tabiat kuvvetlerine, ata
kültüne ve Gök Tanrıya saygıdır. Din olarak Türkler, Gök Tanrı’ya inanırlar. Gök Tanrı tek
yaratıcıdır (Kafesoğlu, 1980:22-30). Türklerin tabiat olaylarına kutsallık atfetmesi “Gök Tanrı” ya
olan imanlarından dolayıdır. Tanrı, azametini tabiat olayları ile göstermiş ve Ötüken gibi bazı
beldeleri Türklere dua etmeleri için kutsal kılmıştır. Bu anlamda Türkler, tapınaklar inşa
etmemişlerdir çünkü puta tapmazlar. Türklerin tek Tanrı inancı ve Tanrı’nın iradesiyle (Kut, baht,
talih, devlet kuşu vs.) yaşamlarını devam ettirmeleri, hâkimiyetlerini de Tanrıdan aldıklarını
gösterir.
Kafesoğlu Türklerin inanç sisteminin üç unsurundan bahseder. Birincisi tabiat kuvvetlerini
kutsamadır. Yer ve su yani yeryüzü ve ırmakların korunması kutsaldır. İkincisi atalar kültüdür.
Büyüklere kutsiyet atfedilir. Atalar anılır, hatıralarına abideler dikilir ve kıymetli eşyaları ile
defnedilerek mezarlarına saygı gösterilir. Hatta mezarları soyanlara karşı da savaş açılmıştır.
Üçüncüsü Gök-Tanrı inancıdır. Türkler güneş, yıldız ve ay gibi gök cisimlerini aziz sayarlar ancak
onlara tapmazlardı. Türkler Gök (sema)’yı Tanrı kabul etmişlerdir. Evrenin yaratıcısı olarak GökTanrıya tapmışlardır. Türklere göre Gök-Tanrı varlıkların ilk ilkesi olup ebedidir. Affeder,
cezalandırır, her şeyi görür ve bilir. Onun iradesine karşı gelinemez. İnsan ise fanidir. Gök-Tanrı
Türklerde hükümdara kut (iktidar) verendir. Hükümdarlar onun yardımıyla zafer kazanmaktadırlar.
Türklerin Tanrı inancının temelini oluşturan sema’nın herhangi bir mekan ile
sınırlandırılamayacağını belirten Kafesoğlu, putçuluğun Türklerin inancında olmadığını ifade
etmektedir. Ayrıca Türklerin bu inancının İslam ile birlikte Allah inancı ile benzerlikleri
olduğundan, İslam Türkler için umumi bir din olmuştur (Kafesoğlu, 2017:90-92).
732’de Bilge Kağan tarafından Kitabelerde inanç ile ilgili ifadeler Türklerin Tanrı ile ilgili bağı
nasıl kurduklarını açıklamaktadır. Buna göre (Aydın, 2011:185-186); “…Tanrı lütfettiği için illiyi
ilsizletmiş, …Tanrı bağışlasın, devletin var olduğu için, kısmetim var olduğu için, …zamanı Tanrı
yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş, …Tanrı buyurduğu için, kendim kağan kıldım, …Tanrı
bilgi verdiği için, kendim bizzat kağan kıldım, …Tanrı korusun, bu Türk milleti arasında silahlı
düşmanı koşturmadım, damgalı atı koşturmadım” ifadeleri analiz edildiğinde kozmosu yaratan
Tanrı’nın insana bilgi vererek, onu koruyarak yeryüzünde şereflendirdiğini ve evrendeki her şeyin
bilgisine Tanrı’nın sahip olduğu açıklanmıştır.
HÜKÜMDARIN HÂKİMİYET ALAMETLERİ
Hükümdara takdim edilen unvanlar ve hükümdarlık sembolleri hâkimiyetin, toplumda kabul
edilmesi ve hükümdarlığın meşruiyet kazanması anlamına gelmektedir. Hükümdarlar tarih boyunca
değişik türlerde unvan ve sembol kullanmışlardır. Bunlar arasında otağ (hükümdar çadırı), taht
(örgin, orunluk), tuğ, bayrak, davul, sorguç, kılıç, yay, kama vd. sayılabilir. Bu semboller maddi ve
manevi boyutta olup, hâkimiyeti sürdürme açısından önemlidir.
Eski Türklerde hükümdarın kim olacağı belirlenmeden önce hanedan üyeleri, çeşitli eğitimden
geçerek görevler alırlardı. Örneğin Hun devletinde Tan Hu olabilmek için hanedan üyeleri dört köşe
veya boynuz ile altı köşe veya boynuz adları ile anılan yüksek memuriyetlerde çalışırlardı. Dört
köşe dünyanın dört yönünü, altı köşe ise altı tali yönü işaret etmiştir. Savaşa katılan hanedan üyeleri
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gösterdikleri başarılar sonucu şad unvanı alırlar, sağ ve sol bilge beyliğine atanır, yönetmeleri
içinde kendilerine belli bölgeler verilirdi. Doğu bölgesinin yöneticisi olan sol bilge bey ise tahta
çıkardı. Hunlardan Göktürklere tahta çıkma töreninde kağan, keçe örtünün içine konur ve yüksek
rütbeli kişiler, güneş yönünde kağanı dokuz kez çevirirlerdi. Her dönüşte halk, kağan önünde
eğilirdi. Döndürme ve eğilme tamamlanınca kağan ata bindirilerek dolaştırılırdı. Dolaşma esnasında
kağanın boğazı ipek bir bezle bayılana kadar sıkılırdı. Baygın halde iken kağanın ağzından çıkan
sözler dikkatlice dinlenir, hükümdarlık süresi sorulur ve baygın halde ağzından çıkan sözlerin
kutsallığına inanılarak, hükümdarlık süresi tahmin edilirdi (Koçak, 2011:103-105). Kağanın tahta
çıkma töreni ile kağan, sembolik olarak Tanrıya kurban edilir (bayılana kadar boğazının sıkılması),
kağan eski yaşamından sıyrılıp Tanrı’dan kut almış olarak, kağanlık aşamasına geçerdi. Kağanın
seçilmesini anlatan Kitan törenine yeniden doğuş (hükümdarlık) töreni adı verilmiştir. Kağanın
güneş yönünde döndürülmesi güneş kültünün kağana geçtiğine inanılmasındandır (Erkoç, 2008:5354).
Türklerde hanedan üyelerinden kimin tahta çıkacağı konusu, hanedan içi çatışmalara neden olmuş
zaman zaman devletin yıkılmasını beraberinde getirmiştir. Hanedan üyeleri arasında hükümranlık
hususunda çıkan çatışmalara rağmen devletin egemenliğini tehdit eden dış unsurlara karşı birlikte
hareket edilmiştir (Machiavelli, 2004:31-33) 17. Örneğin Tuman, Mete yerine annesi Çinli olan
küçük oğlunu tahta çıkarmak istedi. Ancak Mete babasını öldürerek M.Ö. 209 yılında tahta çıktı.
Eski Türklerde taht değişimi kesin kurallara bağlı olmadığından, tahta çıkmak içinde değişik
yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemlerden bazıları devletin kurucusu olarak tahta çıkma, veliaht
tayin edilerek tahta çıkma, mücadele ederek tahta çıkma ve ileri gelenlerin seçimi ile tahta çıkmadır.
Örneğin Oğuz destanına göre Oğuz Han büyüdükçe kudreti açığa çıkmış, seferlerdeki zaferi
nedeniyle çeşitli boylar ve kavimler, idaresi altına girmiş nihayet büyük bir toy tertip ederek,
kendini hükümdar ilan etmiştir. Göktürk devletinin kurucusu Bumin (Tumen) “İli Kağan” unvanı
ile Ötüken’de devlet kuran hükümdardı (Kurtlu ve Koçak, 2016:886-887) 18. Göktürk devleti
dağıldıktan sonra 682’de Aşina soyundan Kutluğ Kağan devlet kurmuştur. Uygur kağanı Kutluğ
Bilge Kül Kağan 744’de devleti kurmuştur. Kağan genellikle boy ve kavimleri bir araya getirerek
devleti kurmuştur. Veliaht tayin edilecek hanedan üyeleri genellikle Tigin unvanı alırdı. Tigin, bilge
veya şad unvanlarına sahipti. Hun törelerine göre büyük oğul kağan olurdu. Evlat olmaması veya
yeterli olmaması durumunda ise kardeşi veya amcası hükümdar olurdu (Kamacı, 2017:110-112).
Türkler hanedan üyeleri arasında güçlü olanın tahta geçmesini arzu ettiklerinden dolayı hanedan
üyeleri arasındaki mücadeleyi de teşvik etmişlerdir. Güçlü olanın tahta oturması aynı zamanda
Tanrı’nın kağana bağışı anlamına da geldiğinden, taht için mücadele kaçınılmazdı. Ancak bu
mücadele sonucunun aynı zamanda devletin ileri gelenleri tarafından da kabul edilmesi gerekirdi.
Örneğin M.Ö 60 yılında ölen kağanın yerine kurultay ve Ulu hatunun kararı ile Sağ Bilge Tigin
tahta çıktı. 794’de kağan öldüğünde Uygur devletinde Kutluk Bilge Kağan kurultay kararı ile tahta
çıkmıştır (Koçak, 2011:108-114). Kısaca hükümdarlığı temsil eden taht ve tahta çıkma
yöntemlerinin tarihi süreç içinde, Türklerin önemli bir hâkimiyet anlayışı geleneğini oluşturduğu
söylenebilir.
Machiavelli, Hükümdar adlı eserde Türklerin hanedan üyeleri arasında taht kavgaları olmasına rağmen dışarıdan bir
saldırı karşısında kolayca birleşerek ülkelerini koruduklarını dolayısıyla Türklerin topraklarını ele geçirmenin zor
olduğunu belirtir. Hükümdar toplum nezdindeki saygınlığından dolayı, Türk hükümdarını yok etmedikten sonra
Türklere hâkim olmak kolay değildir. Fransa’da ise imtiyaz sahibi derebeylere kralın dokunamadığını, birkaç baron ile
birlikte hareket eden Fransız kralının, krallığını kolayca sürdüremeyeceğini söyler. Machiavelli’in Türkler ile ilgili
hükümdarlarının halkı köleleştirdiği ve yönetimin totaliter olduğu oryantalist yaklaşımı, Türklerin tarihini anlamamak
ve hatta çarpıtmak anlamına geldiği belirtilmelidir.
18
Eserde Ötüken, Türklerin ve Orta Asya halklarının kutsal mekanıdır. Orhun Abidelerinde “..Ötüken ormanında
oturursan ebediyyen İl tutarak oturacaksın” der. Tanrı’nın dünyaya en yakın olduğu kutsal yer olan Ötüken, cihan
hâkimiyeti kurmak için de kağanlar tarafından başkent seçilmiştir
17
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Bayrak, sancak, ok ve yay hükümdarlığın en önemli sembolleridir. Türkler Müslüman olduktan
sonra bu sembollere hutbe, sikke, hil’at-Tıraz, saray, taht, tac ve saltanat çadırı gibi değişik türde
unsurlar eklemişlerdir(Arslan, 2012:75-88). İslam sonrası Türkler hâkimiyetlerini, Halife’nin
manevi iltifatları ile sürdürmüşlerdir. Halife’den onay al(a)mayan hükümdarın İslam dünyasında
hâkimiyetinin meşruluğu tartışılmış ve yönetimleri gayrimeşru olduğu dile getirilerek mücadele
edilmiştir 19. Selçukluların parçalanmasına neden olan olaylardan biri de sultanlar arası veraset
mücadelesi nedeniyle hükümdarlığın zayıflaması ve bunu fırsat bilen halifelerin ise dünyevi
iktidarlarını kurmaya çalışması olmuştur (Kafesoğlu, 2014:89).
Hükümdarlar, hükümranlıklarını anlatan çeşitli semboller kullanmışlardır. Bunlardan birkaç tanesi
çalışma kapsamında açıklanmıştır. Hükümdarların hâkimiyet sembolleri arasında yer alan tuğ
kavramına 8. Yüzyılda Uygur hakanı adına dikilen yazıtta rastlanmaktadır. Tuğ sözcüğü Moğolcada
yumak anlamında da kullanılmıştır. Burada “üç tuğluğ Türk bodunu… Ozmuş Tigin Kan bolmuş”.
Kaşgarlı Mahmud 11. Yüzyılda tuğ kavramını açıklarken “o sancak dokuz tuğluk han veya hakan
her ne kadar vilayeti çok, payesi yüksek olursa olsun tuğ dokuzdan artık olamaz. Çünkü dokuz sayı
ile uğurlanırlar. Tuğlar turuncu renkte ipekten veya kumaştan yapılır, bunu da uğur sayarlardı.
Örneğin Kazaklar atın, kuyruk veya yele kılından tuğ yapmışlardır (Hassan, 1985:187-189 ve
Useev, 2012:15).
Bir milletin, devletin ve ordunun en önemli sembolü bayraktır. Türklerin tarihinde çeşitli renklerde
bayraklar kullanılmıştır. Her hükümdarın bayrağı onun hâkimiyetini anlatmaktadır. Türklerin
eskiden beri al bayrağı kullanmaları Şamanist gelenekten kaynaklanmaktadır. Şamanist gelenekte
yer alan al renk ruhun, ateş tanrısı anlamına gelir. Örneğin Karahanlı dönemi bayrakların rengi kızıl
ve turuncu ipektendi. Çünkü ateş Türklerde, temizliğin ve yaşamın temeli olan güneşin simgesidir.
Kırgızlar cesetlerini yakınca temizleneceğine inanmışlardı. Manas destanında da çeşitli renklerde
tuğ ve bayraktan söz edilmiştir (Useev, 2012:14). Kısaca bayrak milleti temsil eden kutsal bir
sembol olup, milletin bütünlüğünü ve hâkimiyetini sembolize etmektedir. Günümüzde Türkiye’nin
birçok yerinde bulunan camilerin minberlerinde ve mahyalarda bayrağı görmek mümkündür.
Türklerin yaşamlarının bir parçası olarak ok ve yay hem savaş silahı, hem de hâkimiyet
sembolüdür. Yay, Tanrı iradesini temsil eden hükümdarın hâkimiyetini, ok ise milleti temsil
etmektedir. Okun yaya bağlı olması, milletin devlete bağlılığını ve devletin bütünlüğünü ifade
etmektedir. Ok ve yayın birleşmesi ise devletin cihan hâkimiyetini açıklar. Örneğin Oğuz Kağan
Destanında Oğuz kağan oğullarının toplumdaki siyasi mevkilerini yay’ı metbuluk, ok’u ise tabiiyet
sembolü olarak kullanmıştır. Destana göre Oğuz kağanın oğulları “çok kuşlar avlandıktan sonra
yolda üç gümüş ok buldular. Babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi, güldü okları üçe böldü. Dedi
ki: ey küçük oğullarım. Oklar sizlerin olsun. Yay, oku attı. Sizler oklar gibi olun” (Kurtlu ve Koçak,
2016:895-896). Oğuz Kağan çocuklarına ok gibi doğru ve dürüst olun, milletinize ve devletinize
bağlı olun diye tavsiyelerde bulunmuştur.
Bozatay ve Güler’e göre sayı (rakam), ağaç, renk, ok ve yay gibi semboller Türk siyasi kültüründe
önemli olan ve hâkimiyeti temsil eden sembollerdir. Örneğin 26 devleti birleştiren Mete Han, Hun
siyasi birliğini kurarken “ok ve yay gerebilen kavimleri birleştirdim, şimdi onlar Hun oldular”
diyerek, hâkimiyet sembolü olarak ok ve yayın öneminden bahsetmiştir. Ayrıca Türklerin
sayılardan ağaçlara ve renklere değişik türde sembollere kutsallık atfederek, sosyal ve siyasal
yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Sayı sembolizminde 3, 7, 9 ve 40 sayılarının Şamanizmden destanlara
ve İslamiyet ile birlikte tasavvufa bağlantılar kurulmakta, ağaç sembolizminde büyüklüğüne ve
küçüklüğüne, zarar verme ve yararlı olma özelliklerine bağlı olarak sevme ve korkma gibi değişik
Kafesoğlu, “Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar”, adlı eserde Kafesoğlu, Selçukluların
parçalanmasına neden olan olaylardan birinin de sultanlar arası veraset mücadelesi nedeniyle hükümdarlığın
zayıfladığını, bunu fırsat bilen halifelerin ise dünyevi iktidarlarını kurmaya çalıştıklarını söyler (Kafesoğlu, 2014:89).
19
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türde kutsallıklar atfedilmekte, renk sembolizminde ise siyah renk kötülüğün, acının, sıkıntının ve
yasın göstergesi, kızıl (kırmızı) renk iyiliğin, canlılığın, hâkimiyetin, şehadetin unsuru, mavi renk
kutsiyetin, yeşil renk canlılığın ve dinginliğin, sarı renk ise dünyanın merkezi rengi olarak
kullanılmıştır (Bozatay ve Güler, 2017:30-35). Selçukluların sikkelerinin çoğunda hâkimiyet
sembolü olarak ok ve yay resmedilirdi. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in tuğrasında ok ve yay
vardı. Tahta oturduğunda önünde yay bulunan Tuğrul Bey’in elinde ise iki adet ok vardı. Abbasi
halifesine gönderilen mektubun başında da tuğra olarak ok ve yay işareti vardı. Büyük Selçuklular
döneminde resmi vesikalarda kullanılan ok ve yayın Türkiye Selçuklu döneminde kullanılmadığı
ancak Osmanlı dönemi tuğralarında özellikle sultan isimlerinin ok ve yaya benzetilerek yazıldığı
belirtilmektedir (Kafesoğlu, 2014:72-74).
Türkler İslam sonrası hâkimiyetlerini sürdürürken halifenin iltifatını önemsemişlerdir. Halife,
hükümdarın yaptığı hizmetleri taltif ederek, övgü ile söz ettiği hükümdar lakaplarından bazıları
(Arslan, 2012:75-77): Imadü’d-Devle ve Tacü’l-Mille Seyfullah, Nuru’d-Devle, Yeminu’d-Devle
ve Eminü’l-Mille, Nasıru’d-Din ve’d-Dünya, Seyfu’d-Devle, Nizamü’d-Din ve nasıru’l-Hakk,
Zahiru’d-Devle, Muinü halifetillah, el-Melikü’l,Meşrık ve’l-Mağrib, Rüknü’d-Dünya ve’d-Din,
Yeminü Emiru’l-Mü’mini, Şehinşahu’l-Muazzam, Zıllullah fi’l-Arz, Sultanu Biladillah, Tevekkeltü
Alallah, Sultanu’l-bahreyn, Sultanu’r-Rumi ve’l-Acem, Melikü’l-Arap ve’l-Acem, Emiri’lMüminin, Nizamü’l-Mülk’tür. Bu lakaplar, dönemin halifeleri tarafından Türk hükümdarlarına,
hükümdarların yaptıkları hizmet karşılığında onları yüceltmek ve övmek maksadıyla verilmiştir.
Lakaplar, hükümdarın hâkimiyet alanının gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Hükümdarların
hâkimiyetini anlatan manevi sembollerden birisi de cuma ve bayram namazlarında hükümdarın ad,
unvan ve lakaplarının söylenmesidir. Hutbe okunan cami hükümdarın ülkesinde ise halife ve
hükümdarın ad ve lakapları okunur, vassal devlette ise bağlı olduğu hükümdar ve halifenin ad ve
lakabından sonra kendi ad ve lakabını okuturdu. Hükümdar adına hutbe okunması o bölgede
hükümranlığın tescili anlamına gelmiştir. Hükümdar dışında kişi adına hutbe okutmanın anlamı
isyandı (Turan 2016 (a):78). Bu durumda o kişi savaş dahil her türlü mücadeleyi göze almış
demekti.
İslam imparatorluğu kurmuş olan Abbasiler hilafet sahibiydiler. İmparatorluğu oluşturan unsurlar;
halife, divan (meclis), adli, askeri ve idari kurumlardı. İslam aleminin hükümdarı olan halifenin,
hilafet makamını temsilen hırkası, asası ve bayrağı vardı. Hz. Peygamber’in siyah ve beyaz iki
bayrağı vardı. Abbasilerin bayrak rengi siyah, Fatımilerin bayrak rengi beyaz, Emeviler ise kırmızı
renkli bayrak kullanırlardı. Kısaca bayrak, sancak, ok ve yay hükümdarlığın en önemli
sembolleridir. Türkler Müslüman olduktan sonra bu sembollere hutbe, sikke, hil’at-Tıraz, saray,
taht, tac ve saltanat çadırı gibi değişik türde unsurlar eklemişlerdir (Arslan, 2012:75-88).
Hükümdarın veya devletin hâkimiyet unsurlarından olan sikke (madeni para) üzerinde, simge ve
hükümranlığı anlatan yazılar bulunur. Hükümdar tahta çıktığında kendi adına hutbe okunduktan
sonra yaptığı işlerin başında hâkimiyetini gösteren sikke bastırmaktır. Karahanlılar döneminde
genelde gümüş ve bakır, nadiren de altın sikke bastırılmıştır. Selçuklu dönemi sikkelerinin ön
yüzünde “la ilahe illallah vahdehu la şerike leh” ve halifenin adı ve unvanı yazılırdı. İç çevre de
bismillah kelimesi ile darp yeri ve basım tarihi yazılıdır. Çevre yazısında ise Tevbe suresinin 33.
Ayeti yazılıdır. Tuğrul Bey’in sikkelerinde ok ve yay sembolleri hâkimiyetin ata kültü sembolü
olarak sürdürülmüştür (Arslan, 2012:82-84). Hâkimiyet unsurlarından biri de halife veya
hükümdarın iltifat ettiği kişiye verdiği elbisedir. Hil’at (elbise) vermek, sadece hükümdarlara veya
hükümdarın tayin ettiği kişilere aittir. Büyük zaferler, düğünler, resmi bayramlar ve askeri teftişler
esnasında hükümdarlar hil’at verirlerdi. Esasen hil’at verme geleneği Bizans ve Sasanilerde de
âdetti (Arslan, 2012:85-86).
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Saray, hükümdarın ve ailesinin yaşadığı alan olmakla beraber aynı zamanda devlet işlerinin de
görüldüğü yerdi. Saray teşkilatındaki görevliler doğrudan sultana bağlıydı. Bu görevlilerin yetkileri
ve protokoldeki görevleri belirlenmiştir. Görevliler genelde asker (gulam) kökenliydi. Sarayda
sultan ve vezirden sonra en yüksek rütbeli büyük hacib ve emrinde hacibler bulunurdu. “Vekil-i
der” sultan ile vezir arasındaki haberleşmeyi sağlardı. “Vekil-i has” sarayın masrafından
sorumluydu. “Saray muallimleri” çocukların ve gulamların eğitiminden sorumluydu (Merçil,
2017:134-135). Böylece sultanın ve devlet erkanın ihtiyaçları, saray görevlileri tarafından yerine
getirilmiştir. Taht, hâkimiyet sembolü olup toplantı sırasında hükümdar tahtında oturur, savaş
esnasında ise hükümdarın yanında giderdi. Roma ve Bizans dönemi imparatorları için tac giyme
önemli bir törendi. Selçuklu döneminde tac giyme törenine culus merasimi adı verilmiştir. Culus
ederek tahtında oturan hükümdarın hâkimiyeti tescil edilmiş olurdu (Turan, 2016 (a): 451).
Hükümdar sefere çıktığında veya bir yere giderken başı üzerinde tutulan özel bir şemsiyedir.
Mızrağın ucunda küçük bir kubbe görünümünde olan şemsiye, atlas veya altın sırmalı kadifeden
yapılmış olup, tepesinde de altın top bulunurdu. Örneğin Karahanlılar kırmızı renkli, Gazneliler
siyah renkli, Selçuklular ise kırmızı renkli ipek kumaştan çetrler kullanmışlardır. Hükümdarlığın
alameti olan Selçuklu çetr’in üzerinde ok ve yayı simgeleyen arma bulunurdu (Uzunçarşılı,
1988:70-72). Hükümdarın hâkimiyet sembolü olan nevbet, askeri bando takımının saray ve otağ
önünde icra ettiği müzikti. Beş namaz vaktinde sarayda, üç namaz vakti ise saray erkanı
ikametgahlarının önünde çalınırdı. Onun nağmeleri yayılınca halk hürmet göstererek dinlerdi.
Karahanlılar’da nevbet, tuğ sözcüğüyle ifade edilir. Tuğ, Kutadgu Bilig’de hem sancak, hem de
nevbet anlamında kullanılmıştır (Arslan, 2012:88). Hükümdarın otağı olup sarayın özel bir
mekanında muhafaza edilirdi. Sefer için karar alındığında çadır seferin yapılacağı yöne kurulur,
herkes seferin yapılacağı yeri öğrenmiş olurdu. Saltanat çadırı savaş esnasında hükümdarın
karargahı olarak taşınırdı. Çadırın içinde hükümdarın ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli odalar
bulunurdu (Turan, 2016(a):453).
SONUÇ
Kültür ve medeniyet tartışmaları akademik literatürde öteden beri yapılmakta belli kültürel
unsurların medeniyet kurmadaki rolleri açıklanmaktadır. Konumuz açısından bu tartışmalarda yer
alan göçebe kültür ile yerleşik kültür arası farklılıktan hareket edilerek geçmişinde bozkır kültürü
bulunan Türklerin, günümüz medeniyeti ile ilgili olumsuz ilişkiler yaşadığı belirtilmektedir.
Günümüzün medeniyetini temsil eden ülkelerin hâkimiyet anlayışlarında insan haklarına, özgürlüğe
ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapılmakta ve Türklerin, bu değerlerden uzak olduğu
tartışılmaktadır. Türklerin tarihi süreçte sahip olduğu kültür ve medeniyetine bozkır medeniyeti
olarak tanımlanabilir. Bozkır medeniyetini temsil eden Türklerin sahip olduğu teknoloji (demir ve
demir aletleri) ile toplumsal ve siyasal düzeni sağlamada töre anlayışları dönemi açısından
bakıldığında çığır açıcı olduğu belirtilmelidir. Bozkır kültürünün şartları içinde töre devleti kuran
Türkler; yasaya bağlı kalmışlar, hükümdarlarını seçmişler, toylar yoluyla yönetime katılmışlar,
kadın ve erkek eşitliğine riayet etmişler ve imtiyazlı toplumsal ilişkiler kurmamışlardır. Bunun en
somut göstergesi Uygur (uygar, medeni) Türk hakanlığının bayrağında yer alan kadın ve erkek
sembolüdür. Türklerin sahip olduğu bu tarihi bilincin yansımalarından biri de Cumhuriyet rejimiyle
yeni bir devlet kurulduktan hemen sonra kurucu iradenin, kadın ve erkeğin hakları ile ilgili
düzenlemeleri (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924, kadınlara seçme ve seçilme hakkı, 5 Aralık
1934) yapmış olmasıdır. Dönemindeki ülkeler ile karşılaştırılınca erken bir zaman diliminde bu
yasaların çıkarılması, Türklerin tarihi bilinç ve toplumsal hafızasında yer alan zihniyetin tezahürü
olduğu ifade edilebilir.
Türklerin hâkimiyet anlayışının töre, kut ve hükümdarlık gibi birbiriyle ilişkili (sine qua non) üç
unsuru vardır. Türk hâkimiyetindeki kutsallık efsanelerden destanlara ve kitabelere Tanrı’nın kut
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bağışladığı kişi olup halkına yapacağı hizmete bağlıdır. Çünkü hükümdar yeryüzünü imar etmeyi
bırakırsa kut geri alınabilir. Türklerdeki bu anlayış hâkimiyetin kaynağının kutsal (saygın,
hikmetli), kullanılmasının ise bilgeliğe bağlı ve insan biçimli olduğunu gösterir. Türk kültüründe
kut bağışının temelleri aşkıncı iklimden beslenirse de hükümdarlığın adil olmaya ve millete (budun)
hizmet etmeye dayanması, sosyal ve siyasal yaşamda içkinci özelliğini göstermektedir. Ayrıca
Berktay toplum ve devlet arası sınıfsal ilişkilerin göz ardı edilmesi nedeniyle Türk tarihinin idealist
yorumlandığını ve Türklerin tarihi ile ilgili açıklamalarda da bu türden yanlışlıklara düşüldüğünü
belirtmektedir. Ona göre eski Türklerin inançları tek Tanrı inancına ve İslam sonrası Allah inancına
dayandırılmakta ve gerçek dışı bir Türk tarihi oluşturulmaktadır (Berktay, 2008:36-73). Berktay’ın
Türkler ile ilgili yorumları, Türklerin tarihi süreçteki serüvenleri açısından değerlendirildiğinde
belli paradigmalardan hareket edildiği anlaşılmaktadır. Ancak İlber Ortaylı’nın konuşmasına
referans ile “Türkler olmadan bir dünya tarihinin yazılamayacağı” gerçeği, alan ile ilgili çalışma
yapanları çeşitli paradigmalar açısından değerlendirme yapmayı zorunlu kılmaktadır.
Ayrıca Türklerin değişik dinlere sahip olduklarını ve Türklerin İslam öncesi yaşamlarına benzemesi
nedeniyle de İslam dinini seçtikleri düşünceler de iddialı söylemlerdir. Bu iddiaları dile getirenler;
Hıristiyan, Budist, Maniheist, Zerdüşt ve Musevi olan Türklerin bilinçlerini kaybettiklerini,
Müslüman Türklerin ise tarih sürecinde geleneklerini sürdürdüklerini iddia etmektedirler. Türkler
arasında bazılarının farklı dinleri yaşamaları ve bazısının İslam’ı tercih etmelerini etkileyen unsurlar
yeterince analiz edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca Batı coğrafyasına göç eden Türklerin bilinç
dünyalarındaki değişmelerin de yeterince açıklığa kavuşturul(a)madığı görülmektedir. Kaldı ki bu
durum hem kültürler arası farklılıkların göz ardı edilmesine, hem de göçebe Türklerin yaşadığı
coğrafyalarda etkilendikleri durumların dikkate alınmamasına neden olmaktadır. Türklerin kut, töre
ve hâkimiyet biçimleri yaşadıkları coğrafyaların sosyal, siyasal ve kültürel yapıları ile
karşılaştırmalı olarak analiz edilmelidir. Örneğin Türklerin tarihi süreçte kendilerine has dinleri var
mıdır? Bunun adı Şamanizm mi? Yoksa tek Tanrı anlayışı olduğu belirtilen Gök-Tanrı mıdır?
Türkler göç güzergahında hangi dinlerle karşılaştılar? Bu dinler ile Türklerin yaşam tarzları
arasındaki ilişkiler hangi düzeyde gerçekleşmiştir? Türkler İslam ile nasıl ve hangi koşullarda
karşılaştı ve Müslüman olmaları kitleler halinde nasıl gerçekleşti? Tarihi süreçte bir Türk
Müslümanlığından bahsedilebilir mi? Bunun ayırt edici unsurları kültürel olarak nasıl tespit
edilebilir? Günümüze de yansımaları olan tarikatların ve cemaatlerin bin yıldır Müslüman olan
Türklerin sosyal ve siyasal yaşamlarına etkileri nasıl olmuştur? Bu soruların cevapları Türklerin
tarihi süreçte yaşadıkları sosyal, siyasal ve kültürel serüvenleri ile ilişkilendirilerek açıklanabilir.
Kaldı ki Hıristiyanlık ve İslam inancı açısından hâkimiyet kavramı karşılaştırıldığında önemli
farklılıklar vardır. Ortaçağ dönemi Hıristiyanlık anlayışında dünyevi (beden) ve uhrevi (ruh)
egemenlikten bahsedilerek hâkimiyet kavramı ikiye ayrılmıştır. Örneğin Yeni Ahit (İncil, Müjde)
öğretisinde Matta 22:15-22’de “…Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını da Tanrı’ya verin”
buyrulmakta, Yuhanna 3:17-18’de “Tanrı oğlunu, dünyayı yargılamak için göndermedi dünya,
O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi…” ifadeleri yersel ve göksel krallığı (seküler ve dini)
birbirinden ayırmakta ve İsa’nın dünya üzerinde hâkimiyet kurmayı reddettiği ifade edilmektedir.
Turan’a göre İsa’nın ilahi hâkimiyet anlayışı, ilahi adaletin hüküm sürmesini amaçlar ise de tarihi
süreçte Papalık kurumu, Hıristiyanlığı yaşayan toplumlarda uzun süre siyasi ve dini açıdan
tahakküm kurmuştur. Bu durumda hâkimiyet kavramının kendisi, Hıristiyanlık açısından 20 sorunlu
hale gelmiştir. İslam’da Hz. Muhammed Medine’de devlet kurmuş, din ve dünya işlerini Kur’an’a
göre düzenlemiştir. Ancak Peygamber ve halifeler ve hükümdarlar “kusursuzluk” (mesih, kral hata
Hıristiyanlık inancında hâkimiyet kavramı İsa’nın öğretisinden Pavlus’a, Augustine’den Thomas’a eserde çeşitli
biçimlerde açıklanmaktadır. Örneğin ilk Hıristiyanlık düşüncesinde hâkimiyet, statükoya karşı çıkmadan, insanlığın
kurtuluşuna yönelen öğreti ile başlamakta, tarihi seyrinde ise seküler otoriteyi dışlayan söylemden seküler otoriteyi
içerecek biçime çeşitli türlerde devam etmektedir. (Yalçınkaya, 2014:203-215. Hıristiyanlığın hâkimiyet anlayışı,
egemen güç karşısında ki konumu ile egemen olma ilişkisine dayanarak değişik türlerde ortaya çıktığı söylenebilir.
20
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yapmaz) kudretine sahip olmadıkları gibi sınırsız yetkilere de sahip olmamışlardır. “Allah’ın
halifesi”, “yeryüzünde Allah’ın gölgesi” ve “Allah tarafından tey’id edilmiş” gibi hükümranlık
sıfatları mecazi anlamda kullanılmıştır (Turan, 2014:136-137). Bir diğer ifadeyle hükümdara sıfat
ve unvan olarak taltif edilen tabirler, hâkimiyetlerinin önemini belirtmek ve sorumluluklarını
anlatmak açısındandır.
İslam sonrası Türklerin cihan hâkimiyeti düşüncesini motive eden en önemli unsur cihad
kavramıdır. Cihad sadece savaş olmayıp, bilgi ve hikmetle, çalışma ve paylaşma ile toplumu imar
etmek anlamına gelir. Hükümdar kendisine bilge danışmanlar atamalı ve halkına iyi hizmet
etmelidir. Kur’an’dan bazı ayetler ve peygamberin sözleri yorumlanarak, Türklerin Allah’ın seçtiği
millet olduğu düşünceler, İslam’ın evrensel mesajı ve Türklerin tarihi serüvenleri dikkate
alındığında yorumların abartılı olduğu söylenebilir. Kaldı ki bu türden abartılı yorumlar Türklerin,
İslam medeniyeti üzerindeki etkilerini de azaltmaktadır. Ayrıca millet olma ve devlet kurma
süreçleri belirli paradigmalardan okunduğunda yapılan yorumlar eksik kalmaktadır.
Kısaca Türklerin kurdukları devletler analiz edildiğinde teokratik bir devlet tanımlaması yapmak
mümkün değildir. Din, Türkler açısından hâkimiyetlerinin kaynağı anlamında önemlidir ancak
hükümranlıklarını sürdürme ve toplumda meşruiyet kazanma bakımından, teokratik bir düzen
kurmamışlardır. Bunun temel nedenleri arasında Türklerin hâkimiyet anlayışını meşrulaştıran temel
unsurun kut alma ve toplumun onaylaması ile Kur’an’da belli bir yönetim biçiminin tavsiye
edilmemiş olması sayılabilir. Örneğin Selçuklu döneminde sultan ile halife arasındaki ilişkilerde
hilafet, dini bir makam haline getirilmiş ve hükümdar ise halifenin dünyevi yetkilerine sahip
olmuştur.
İslam inancında hâkimiyetin kaynağı tektir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’in Maide 40, 120,
Zariyat 56 ve Kehf 26’da ki ayetler, egemenliğin kaynağının sadece Allah olduğunu belirtmektedir.
Ancak Allah mülkünün yönetme sorumluluğunu, halife tayin ettiği insana vermiştir. Yönetici
kararında ve davranışında, mülkün esas sahibinin Allah olduğunu akıldan çıkarmaz. Dolayısıyla
egemenlik, insandan insana geçmeyeceği gibi Allah’tan insana da devredilemez. Bununla ilgili
olarak Bakara 17,107 ve Al-i İmran 189, Tevbe 116, Nur 42, Fatır 13. ayetlerde “her şeyin sahibinin
Allah olduğu” anlatılır. Allah’ın kudretinin sonsuzluğundan bahsedilen ayetlerde hüküm sahibinin
Allah olduğu belirtilerek, mülkünü yönetme yetkisini halife olan insana verdiğini ve kulunun
kuracağı yaşam tarzının ve siyasi düzenin, Allah’ın iradesi ve hâkimiyeti doğrultusunda olması
gerektiği belirtilir. Aksi halde yanlış inanış ve yaşam tarzları ile insanlar doğru yoldan sapacakları
uyarıları yapılmaktadır.
Ayrıca İslam’da yöneticinin seçilme yöntemi belirtilmemiştir. Yönetici; atama, kura veya seçim
hangi usulle seçilirse seçilsin, yönetme konusunda adaletli olmalı ve istişare ederek yönetmelidir.
Kur’an-ı Kerim’in Hadid 7, Nisa 48, Zümer 67, Nahl 4,18, İbrahim 34, Hacc 73, Mülk 1, Fatır 10
ayetlerinde “hâkimiyetin Allah’a ait olduğu, insanın sahip olduklarının ise kendisine verilen
emanetler olduğu” anlatılmaktadır. Kısaca İslam, yöneticinin (âdil olma ve istişare etme) niteliğine
dikkati çekerek hâkimiyetin; Allah’a (tek, vahdet ve tevhid inancı) ait olduğunu belirtmekte ve
yöneticiye sorumluluk yükleyerek, çeşitli düzeylerde insan biçimli yönetimlerin mümkün
olabileceğini ifade etmektedir.
Kısaca Türklerin hâkimiyet anlayışı İslam öncesi ve sonrası değerlendirildiğinde kut, töre ve
kurultay önemli kavramlardır. Töre, hukuka dayalı yönetimi kut, halka hizmet etme anlayışını ve
kurultay, yönetimi denetlemeyi anlatır. İyilik, hakkaniyet ve bilgelikle bezenmiş kut bağışına sahip
hükümdarların ve yöneticilerin, kurultay yoluyla denetlenmesi Türklerin siyasi yaşamlarında ki
katılımcı yönetim anlayışını ifade etmektedir. İçinde yaşadığımız küresel çağda medeniyetin
değerleri olarak ifade edilen insan hakları, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere bağlı
yönetimlerin krizler yaşadığı görülmektedir. Bu krizleri çözmede ve yönetimin meşruluğunu
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sağlamada Türklerin öteden beri takip etmeye çalıştığı bilgiye, bilgeliğe, çalışmaya, liyakata ve
paylaşmaya kısaca yaşamın her alanını imar etmeye yönelik değerlerin, önemli katkıları olacağı
söylenebilir.
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Özet
Türkler yaşadığı coğrafyalarda hâkimiyetlerini, 16’sı büyük olmak üzere yüzlerce devlet kurarak
sürdürmüşlerdir. Devletin iyi yönetilmesi, varlığını devam ettirmesi açısından önemlidir. Türklerin
devlet idaresini tahkim eden unsurlar töre ve kurultaydır. Bir diğer ifadeyle devlet, halkın tabi
olduğu ve kabul ettiği yasa ve meclis ile meşruiyet kazanabilir. Bozkır kültürüne sahip olan Türkler
yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Göç eden Türkler törelerine
sıkıca bağlı olduklarından dolayı hâkimiyetlerini kurarak, varlıklarını sürdürebilmişlerdir.
Türklerde töre, yasa demektir. Sözlü gelenek yaygın olsa da Bilge Kağan adına Göktürkler
döneminde kitabeler ile başlayan Türk yönetim geleneğinde yöneticilerin tavsiyeleri töre haline
gelmiştir. Kısaca töre, Türklerin yaşamında varlıklarını devam ettirmenin önemli unsurlarından
biridir. Türklerde töre, yasa haline gelerek göç ettikleri coğrafyalarda edindikleri tecrübeler ile
birleştirmişler ve hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir.
Kurultay Türklerin yönetim anlayışında hükümdara yardım eden danışma niteliğinde organdır.
Değişik düzeylerdeki yöneticiler senenin belli günlerinde kurultayda bir araya gelmekte ve
yönetimle ilgili sorunlar görüşülmekte, yapılacak hususlarla ilgili kararlar alınmaktadır.
Günümüzün Meclis anlayışına karşılık gelen kurultay, Türklerin yönetim anlayışında oldukça
önemlidir. Örneğin kurultaya katılmayan yönetici, devlet yönetimine karşı olduğu anlaşılacağından
mutlaka kurultaya katılması gerekmektedir.
Türklerin kurultay ve töre anlayışı günümüz modern devletin de temel ilkeleri arasındadır. Halkın
kendi iradesiyle belirlediği yönetim biçimi olan cumhuriyet rejimi, halkın belli süre içinde
belirlemiş olduğu temsilcileriyle meşruiyet kazanmaktadır. Türklerin yönetim biçimini oluşturan
töre ve kurultay geleneği, 29 Ekim 1923’te saltanat rejiminden cumhuriyete geçişte halkın teveccüh
göstermesi, geçmişten aktarılan önemli bir hafızadır. Çalışma Türklerde devletin kurucu unsurları
arasında yer alan töre ve kurultay kavramlarını açıklamayı amaçlamıştır. Töre, Türklerde devletten
önce gelmekte ve töre zayıfladığında devletin yok olacağı vurgulanmaktadır. Kurultay ise devletin
varlığını sürdürebilmesinin göstergesidir. Çalışma kapsamında töre ve kurultayın, Türklerin devlet
idaresindeki önemi açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Türklerde Hâkimiyet, Töre, Kurultay.
Abstract
Turks maintained their dominance in the geographies they lived in by establishing hundreds of
states, 16 of which were large. Good governance of the state is important in terms of its survival.
The elements that strengthen the state administration of the Turks are the custom and the
convention. In other words, the sate can gain legitimacy with the law and parliament that the people
are subject to and accepted. Turks who have asteppe culture, migrated for various reasons
depending on the geography they live in. Migrating Turks were able to maintain their existence by
establishing their sovereignity due to their strict adherence to their customs.
In Turks, custom means law. Although the oral tradition is widespread, in the Turkish
administration tradition, which started with inscriptions in the name of Bilge Kagan during the
Gokturks period, the recommendations of the administrators have become custom. In short, custom
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is one of the important elements of the survival of the Turks. In Turks, tradition became a law,
combined with the experiences they gained in the geographies they migrated to and maintained their
dominance.
The Kurultay (toy, kengeş) is an advisory body that assists the ruler in the management
understanding of the Turks. Managers of different levels come together at the congress (assembly)
on certain days of the year, problems related to management are discussed and decisions are made
regarding the issues to be made. The congress which corresponds to todays’s understanding of the
Assembly, is very important in the management understanding of Turks. For example, a governor
who does not attend the congress must definitely attend the congress since it will be understood that
he is against the state administration.
The understanding of the Turkish congress and custom is among the basic principles of today’s
modern state. The republican regime, which is the form of government determined by the people of
their own will, gains legitimacy with the representatives of the people determined within a certain
period. The tradition of custom and convention, which constitutes the form of government of the
Turks, the favor of the people during the transition from the sultanate regime to the republic on
October 29, 1923, is an important memory passed down from the past. The study aimed to explain
the concepts of custom and congress, which are among the founding elements of the state in Turks.
It is emphasized that custom takes precedence over the state in Turks and when the custom is
weakened, the state will disappear. The congress is an indicator of the state’s ability to survive.
Within the scope of study, the importance of custom and the convention in the state administration
of Turks will be explained.
Keywords:Turks, domination in Turks, custom, congress
GİRİŞ
İnsan hayatını etkileyen önemli unsurlardan birisi coğrafyadır. Türkler, ikliminde etkisiyle sürekli
yer değiştiren bir millet olmuştur. Bozkır kültürüne ve medeniyetine sahip Türkler, sosyal ve siyasal
hayatlarına ve düzen kurmaya dinamik bir yaşama sahip olmuşlardır. Türklerin millet olarak
yaşamak ve nesillerinin devamı için sürekli hareket halinde olmaları, düzen anlayışlarını da
geliştirmiştir. Göç ettikleri mekanlarda da yaşamlarını devam ettirebilmeleri, sahip oldukları
değerler ve sosyal ve siyasal düzen sayesinde gerçekleşmiştir. Böylece bozkır sahasında yaşayan
Türklerin tarih sürecinde kendine özgü sosyal ve siyasal düşünceye sahip oldukları, siyasal ve
sosyal düzenlerini de kendilerine özgü oluşturarak medeniyet kurdukları söylenebilir.
Türklerde hâkimiyet düşüncesinin temelleri kut, töre ve kurultay (toy)’dur. Adalet ve hizmet
temelinde tanımlanan Türklerde kut anlayışı, hükümdara kutsiyet atfetmekle birlikte
sorumluluklarını da hatırlatarak, topluma yapacağı hizmeti ölçüsünde toplumda saygınlık
kazanmaktadır. Töre, Türklerde düzeni belirleyen milletin can suyudur. Töreye atfedilen kutsiyet
ise onun olmadığında düzenin sağlanamayacağı ve devletin kurulamayacağıdır. Kurultay ise
hükümdar ve törenin yeniden gözden geçirildiği ve milletin rızasının alındığı mekandır. Türklerde
hâkimiyetin kaynağı Tanrı ise de kullanılması, milletin yetkisine verilmiştir. İslam öncesinden
sonrasına Türklerin hâkimiyet geleneği çeşitli rejimler ile sürdürülmüştür. Örneğin Cumhuriyet
döneminde batının da tesiriyle egemenliğin millete ait olduğu anayasal kural haline getirildi. Ancak
bu kural tarihi süreçte Türklerin geleneğinde zaten vardı. Egemenliği temsil edenlerin “Allah
utandırmasın”, “Allah’ın izniyle”, “devlet kuşu kondu” gibi sözleri Türklerin hâkimiyet
konusundaki geçmişten günümüze zihni refleksini anlatmaktadır. Bir diğer ifadeyle bozkır
kültürüne ve medeniyetine sahip Türklerin tarihinde hâkimiyetin kullanılması milletin teveccühü ile
gerçekleşmiştir.
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Hâkimiyet anlayışı her ülkenin zihniyet kodları ve toplumsal hafızasına göre farklılık gösterir.
Türkler ile batı toplumları arasında coğrafya, inanç ve değerler açısından karşılaştırılma
yapıldığında hâkimiyet anlayışlarında da farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin Ortaçağ
Hıristiyan batı toplumlarında siyasal düşünceyi ve yaşamı belirleyen Kilise’nin egemenliği mutlak,
sınırsız ve bölünemez bir bütündü. Modernleşme süreciyle birlikte Batı düşüncesinin
temsilcilerinde hâkimiyetin kaynağı din dışı olup meşruiyet, egemenin kendi arzusu doğrultusunda
anlam kazanmıştır. Bu düşüncenin günümüz dünyasına yansıyan mimarları arasında Machiavelli,
Hobbes, Bentham ve Rousseau sayılabilir. Batıdan yansıyan bu anlayışının Türk ve İslam kültürü
ile uyum sağlaması, tabiatı ile zorlama olmaktadır. Çünkü modernizm ile dini olan sekülerleştirildi.
Dini alanın sekülerlik kazanması ile de vahiy yerine aklı, ahiret yerine dünyayı ve ruh yerine bedeni
esas alan bir hayat tarzı gelişti. Bir diğer ifadeyle yaşam, bedensel hazza dönüştü ve hazzın zıddı
olan acı, keder, yokluk ve ölüm gibi kavramlar değersizleşti. Böylece haz için yaşamak ve yaşamı
sürdürmek için yok etmeye dayalı bir hayat felsefesi gelişti. Türklerde hâkimiyet kavramı hizmet
esasına dayanan (garson devlet) ve milletin teveccühüne bağlı olan bir anlayıştır.
Hallaq Wesfalyan sonrası ortaya çıkan ulus devlet ve egemenlik anlayışının soyut olduğunu ve
devletin hâkimiyetini sürdürebilmesi için ulusun feda edildiğini iddia etmektedir. Ulusun tiranlıktan
kurtuluşunun referansı olarak gösterilen Fransız ve Amerikan devrimleri sonrasında gelişen
devletin, kolektif iradeyi temsil ederek kurulduğunu belirten Hallaq, hâkimiyetini sürdürmede
devletin ulusa ihtiyaç duyduğunu ifade eder. Ancak bu ulusun varlığı devlet ile mündemiçtir.
Bireylerin iradesinden ortaya çıktığı farz edilen kitlesel ve kolektif iradeyi temsil eden devlet
(siyasal iktidar), kişiler üzerinde ve hakkında her türlü tasarrufta bulunmaktadır. Modern batı
düşüncesinde ortaya çıkan ulus devlet, egemenliğin göksel biçiminden insan biçimine dönüşümünü
anlatır. Burada hâkimiyet ve hâkimiyeti temsil eden devlet, meclis, hükümdar, yasa ve kurumların
kaynağı Tanrı sözleri yerine insan tasarımına dönüşmektedir. Hallaq, Kahn ve Schmitt’ten alıntıyla
modern hâkimiyet kavramının monoteizmle (egemenin, ulusa ait her şeyi belirleme iradesine
sahipliği ile kişilerin ancak egemenliği temsil eden kolektif irade içinde soyut olarak temsili) ve
teolojinin modern devlet teorisine transfer (kadir-i mutlak Tanrı, kadir-i mutlak yasa koyucuya
dönüştü) edilmesiyle ortaya çıktığını belirtmektedir. Hallaq’a göre batı düşünce dünyasında gelişen
ulus devlet ve egemenlik anlayışının İslami anlayış ile bağı kurulamaz (Hallaq, 2019:59-65).
Hâkimiyeti temsil ettiğini söyleyen ulus devlet, kendisine itaat edecek homojen millet yaratmayı
amaç edinmiştir. Türklerin hâkimiyet geleneğinde adalet ile yönettiği sürece egemene itaat
edilmiştir. Bunu belirleyen ise töre ve kurultaydır.
TÜRKLERDE HÂKİMİYETİN ANLAMI
Bozkır hayatına sahip olan Türkler, tarihte otlaklar bulmak amacıyla hayvanlarını sürerek
geçimlerini sağlamışlardır. Yerleşik hayatın bağlığına karşı göçebe yaşam tarzının özgürlüğü, Türk
milletinin geçmişinden günümüze hâkimiyet karakterini oluşturmuştur (Kafesoğlu, 1997:233-234).
Çünkü bozkır yaşam tarzı tedbir alarak tevekkül etmeyi, sürekli hareket halinde ve gerektiğinde
savaşa her an hazır bir yaşamı içerdiğinden, Türkler’in hâkimiyet (bağımsızlık, oksızlık) anlayışları
da etkilenmiştir1. Bozkır yaşamı açık toplum yaşamıdır. Koyun, keçi, at, deve ve sığır sürülerinden
oluşan hayvan besleme ekonomisine dayanır. Otlakların ve hayvan sayısının artması ve nüfusun
güvenliği yaşamın sürdürülmesinde önemlidir. Bozkır ekonomisi kendi kendine yeten ekonomidir.
Madencilik ve metal işçiliğinin gelişmiş olması Türklerin barış zamanlarında diğer toplumlar ile
1

Türklerin tarihi süreçte serüvenleri incelendiğinde Gök Türkler’in Türk tarihi açısından model oluşturduğunu belirten
Taşağıl, konuşulan dilden yaşam biçimlerine ve kullanılan sembollere kadar Gök Türkler’in Türkler üzerindeki
yansımasını eserde anlatmaktadır. Türk sözü bu dönemde devlet ve millet (il-bodun) adı olarak tarihe geçmekte,
günümüzde konuşulan Türkçe, Gök Türkçe’nin devamı olmakta, Gök Türk kağanlığı temel alındığında Hunların ataları
tanımlanmakta ve Türklerin devlet gelenekleri Gök Türkler’den hareketle, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu,
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere Türk kökenli beyliklerin ve devletlerin Gök Türk’ün devamı
olduğu tespiti yapılmıştır (Taşağıl, 2017:22-23).
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ticaret yapmalarına, savaş dönemlerinde ise akınlar yaparak zafer kazanmalarını sağlamıştır
(Taşağıl, 2016:30-31). Böylece hayatın her anında savaşa hazırlıklı olmayı zorunlu hale getiren
Bozkır yaşam tarzı geleneği, Türklerin asker millet olduğu anlayışının da referansı olduğu
söylenebilir.
Eski Türklerin bozkır yaşamı, hayatı birlikte oluşturmayı amaçladığından, yerleşik toplumda söz
konusu olan alt ve üst ilişkiler bulunmamaktadır. Türklerin daha ilk dönemlerinde sosyal hayat
bireyler arası eşit ilişki temelinde ve eşdeğer haklara sahip olarak kurulmuş; hükümranlık,
danışmanlık ve yargıçlık gibi unvanlar ve mevkiler, kişilerin yeteneklerine ve becerilerine göre
dağıtılmıştır (Kırilen, 2015:151). Bozkır yaşamının temel kuralı bağımsız veya vasal (başkasına
bağlı, hizmet eden) olarak yaşamaktır. Böylece göçebe hayat tarzı nedeniyle Türkçe, belli bir etnik
unsura özgü olarak varlığını sürdürmemiştir. Türkler sadece hükümdarlık hakkı konusunda daha
titiz davranmışlardır. Türklerin hâkim olduğu coğrafyalarda halkın etnik yapısının önemi yoktur. Bu
anlamda ırkçılık, Türklerin kültürüne yabancıdır. Eski Türklerde hakanın tebaası olma kriterleri
içinde dil, din ve ırk yoktur. Önemli olan Türk hâkimiyetini kabul etmektir (Oksaçan, 2009:60-62).
Fransız, İngiliz ve Alman gibi Türk ve Türklük kavramı etnik bir milletin unsuru değildir. Türklük
töreye uyanların sahip oldukları sıfatlarıdır. Bu anlamda Kazak, Kırgız, Özbek ve Azeri olanlarda
Türklüğün töresini benimsediklerinde Türk adına sahip olmaktadırlar. Türklerin inancı ve töresi iç
içe geçmiştir. Töre yoluyla Türkler nefislerinin arzularından arınarak bilge kişiler olmaktadırlar.
Örneğin MÖ 209’da Orta Asya’da Hun hükümdarı olarak tahta çıkan Mete Han’a atfen “Tanrı Kutu
Tanhu” ifadesinde yer alan Tanrı, Kut ve Hakan sözcükleri Tanrı bağışı alan hükümdarın
yeryüzünün imarı için sorumlu tutulduğudur. Kutadgu Bilig’in 3192. Beyitinde “Tanrı kadirdir,
adildir ve gerçek töreyi koyan odur” sözü Türklerin töre ile Tanrı arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır
(Abbaslı, Abbasova ve Anadol, 2007:215-217). Kısaca Türklerin töre anlayışı düzenlerini kuran ve
yaşamlarını devam ettiren kutsallığa sahiptir. Kaldı ki güneşin doğduğu ve battığı yere kadar Türk
hükümdarının hizmet etme görevi, Türk kavramının etnik boyutunu anlamsızlaştırmıştır. Böylece
Türk kökenli olmayan boylar ve kabileler, Türklerin hâkimiyetinde Türkleştikleri söylenebilir.
Türklerin hâkimiyet anlayışlarının kaynağında kut (Gök-Tanrı, Tengri) vardır. Kut’u alan ile veren
arasında kutsal bir ilişki vardır. Ancak bu ilişkinin halk nazarında meşruluk kazanması ve
hükümranlığın saygınlığı, hükümdarın halkına yapacağı hizmet ile ortaya çıkmaktadır. Aksi halde
hükümranlığın meşruiyeti zayıflamaktadır. Dolayısıyla hâkimiyeti veren ile ona sahip olan
birbirinden ayrılmıştır Şamanizm’de kut, ruh veya can anlamında kullanıldı. Eski Türk ve
Moğollarda kut, semadan inen nurdu. Kut kavramı Orhun yazıtlarında Tanrı, Kutadgu Bilig2’de ise
devlet ve siyasi hâkimiyet anlamında kullanılmıştır (Kamacı, 2017:87). Örneğin Kutadgu Bilig’de
hâkimiyet, “Tanrı sana saadet verdi, taht ile bahtını daim etsin, adını bin kere zikrederek ona şükür
lazımdır” diyerek hâkimiyetin temeli Allah’a dayanmakta, hükümdarın seçilmiş kul olduğu
belirtilmekte ve hükümdara adalet ile hükmetmeyi nasihat etmektedir (Altunöz, 2005:40)3.
Türklerde devlet (il, el), devlet kurmak (illemek), devleti yönetmek (il tutmak), devletten yoksun
kalmak (ilsiremek), devlet töre (il, el törü) manalarını içermekte ve devlet; millet (budun, boy,
bodun, kün, Türk eli), teşkilat (elgi, uzun) ve hâkimiyet (erkinlik, egemenlik) unsurlarından
oluşmaktadır. Kut bağışı alan hükümdar, karizmatik bir kişiliğe sahip olsa da egemenliği, töre
(gelenek, yasa) ve toy (kurultay, meclis) ile sınırlandırılmıştır. Karizmatik anlayışın temelinde belli
2

Balasagunlu Yusuf Has Hacib tarafından 1070’te yazılan Kutadgu Bilig 6500 beyitten oluşan Siyasetname türünde bir
eserdir. Uygur harfleri ile Türkçe yazılan eserde ideal devlet yönetiminin nasıl olacağından bahsedilmiştir. Eser
Karahanlı Tamgaç Buğra Han adına yazılmıştır.
3
Kutadgu Bilig’de hükümdarın Tanrıya dua etmesinin önemli gerekçelerinden birisi idare yetkisinin şarta bağlı olarak
verilmesindendir (Öz, 2011:25-27).
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bir soya bağlılık var ise de hükümdarlık, soy içinde en muteber olanın hakkıdır (Kamacı, 2017:2433)4. Türklerdeki bu anlayışın dönemindeki diğer yapılar ile karşılaştırıldığında önemli bir farklılık
olduğu söylenebilir. Ayrıca hâkimiyetin kaynağı kut olsa da hükümdara kusursuzluk atfedilmemesi
ve halka davranışlarından sorumlu tutulması devleti, laik hale getirmiştir. Bir diğer ifadeyle
Türklerin devlet geleneği ve töresi dikkate alındığında teokratik bir devlet kurmanın güç olduğu
söylenebilir.
İslam sonrası Türklerin devlet ve hâkimiyet anlayışlarında da İslam öncesi geleneklerin
İslamlaştırılarak sürdürüldüğü görülmektedir. Bir diğer ifadeyle Türklerin kut anlayışı kağanın adil
davranışına ve alacağı önemli kararlarda toy’a başvurması, İslam’ın yöneticiye, istişare ederek adil
yönetmesi tavsiyesi ile benzerlik göstermektedir. Hâkimiyeti temsil eden hükümdarlık ırsi olmakla
birlikte hükümdarlığı (kağan, hakan, sultan) belirleyen kurallar ve kurumlar vardır. Ayrıca
hükümdarın meşruiyeti; töre ve kurultay kararlarına uymasına, halkını refah içinde yaşatmasına ve
adil yargılamada bulunmasına bağlıdır (Taneri, 1997:106-110)5. Bu durum Türklerin, sınırlı bir
yönetim düşüncesine sahip olduklarını göstermektedir.
Toplumda hâkimiyeti meşrulaştıran unsurlardan birisi yönetimin hukuka (töre, yasa) dayanması
diğeri ise toplumun, yönetimin aldığı kararlara uymasıdır. Türklerde hâkimiyet töre ve törede alınan
kararların, toplumun geleneği haline gelmesiyle sürdürülmüştür. Türklerin hâkimiyet anlayışında
“devlet yıkılabilir ama töre yıkılmaz” sözü törenin, halkın bilinç dünyasını oluşturduğunu ve töre
sağlam olduğunda halkın, her zaman devletini kurma imkanına sahip olacağı anlatılmıştır.
Hâkimiyeti Tahkim Etmede Hükümdar Baba Anlayışı
Türklerde hükümdarın, devletine ve milletine karşı görevleri vardır. Bunlar arasında devleti
korumak ve milletini huzur içinde yaşatmaktır. Türk hükümdarlık anlayışında esas olan halktır.
Millet, devlet ve hükümdar için değil hükümdar ve devlet, millet içindir anlayışı eski Türklerden
günümüze yansımaları olan önemli bir gelenektir. Hükümdarlar üstteki Gök, alttaki yerin
buyurması ile fetihler yaparak, halkına ganimet sağlayıp onları mutlu kılmıştır. Böylece halkına
hizmet eden devlet (garson devlet) tabirinin, eski Türklerden günümüze Türk devlet hâkimiyetinin
unsurları arasında yer aldığı belirtilebilir.
Hükümdarlık unvanı Hunlardan Göktürklere ve Selçuklulara kadar değişik adlarla verilmiştir.
Göktürkler hükümdarlarına Kağan, Çincede K’e-han, Arapçada hakan, İbranicede Xagan,
Yunancada Khagan, Latincede Cagan veya Caganus, Ermenicede Xak’an, Gayan ve Moğolcada
Qaan derlerdi. Kırgızlarda ve Uygurlarda hükümdarlarına Kağan, Sultan, Han, Khan, Hakan gibi
unvanlar verdiler. Hassan eserde Khan-kan sözcüğünün ilk kullanım biçimlerinin şamanizmde
olduğuna dikkati çekmekte, Türklerin kandaş topluluklarının örgütlenerek devletleştiği 1206
Kurultay’ında Teb-tengri diye nitelenen şaman kökçü Ulu Gök Tengri’nin (Kutsal Gök), Cengiz
Han’a evrensel kağanlığı vererek (kutsal olarak tasdik etme, Kut), Cengiz’in Kağan (veya Kan)
unvanını aldığını söyler. Hakan terimi 20. Yüzyıl Türklerde yönetici unvanlarında kullanıldığı
görülmektedir. Hassan eserde Türklerin anahanlıktan babahanlığa geçişte örgütlenmelerini,
yönetimlerini ve üretimdeki değişime paralel olarak hâkimiyetlerini (devlet) kurmada ve devam
4

Kut, Hunlarda Tu-ku, Göktürklerde Açina, Uygurlarda Yağlakar ailesine verilmiştir. Hükümdar ve halk töreye ve
geleneğine sıkı sıkıya bağlıydı. Örneğin Göktürk kağanı İşbara, Çin’in hâkimiyetini kabul etse de kültür asimilasyonunu
reddetti. Çin imparatoruna yazdığı mektupta …”sizin kanunlarınızı kabul etmeye gelince, örf ve adetlerimiz çok eski
olduğu için, onları bozmaya cesaret edemedim” demiştir.
5
Taneri eserde Türklerin İslam öncesi ve sonrası hâkimiyet anlayışlarının benzerliklerine dikkati çekerek, örneğin Hun
inancında Tanrı’nın gönderdiği kurt ile birleşen prensin han soyu ile Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin rüyasında
göbeğinden ağaç çıkarak bütün dünyayı kaplamasının, hanedanlık ve kut anlayışı ile ilgili mitolojilerde ki
benzerliklerden bahseder.

https://www.29ekim.org/

85

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
ettirmede, devlet öncesi sahip oldukları kültürel unsurları değiştirerek sürdürdüklerini
belirtmektedir (Hassan, 1985:231-249 ve 305).
Türklerde hükümdarlık, kendisine kut verilen asil bir soya bağlıydı. Örneğin a-shih-na (asena)
soyundan gelenler kağan olabilirdi. Selçukluların ve Osmanlıların aksine Göktürklerde anne
tarafından Kağan soyu önemlidir. Asya Hunlarında ve Göktürklerde hükümdar ailesi soyuna dikkat
edilirdi. Örneğin Taspar Kağan (572-581) ölümünden sonra oğullarından Ta-luo-pien’in annesi
soylu sınıftan olmadığı için soylu annenin oğlu An-luo kağan oldu. Hükümdar olacak kağanın yaşı
küçük ise amcası hükümdar olmuştur. Kutadgu Bilig’te kağan olacak kişide kut, ülüg ve yarlık gibi
üç özelliğin, Tanrı tarafından bahşedildiğini söyler. Kağan olacak kişi soylu olduğundan akıllı, bilge
sahibi, cesaretli, adalet sahibi, erdemli, samimi ve dürüst olmalıdır (Öz, 2011:27). Türklerde
kağanın asaleti önemli olmakla birlikte kağanlık, milletim yapacağı hizmet ile belirlenmiştir.
Göktürklerdeki hükümdar unvanı olarak kullanılan Kağan, Asya hunlarında Ch’’an-yü, Çinlilerde
Huang-ti, Araplarda Sultan, Romalılarda Caesar, Imperator, Basileus olarak benzer anlamlarda
kullanıldı. İlteber unvanı devlete hizmet eden, yabgu unvanı ise yol gösteren demektir. Kağan
unvanını Göktürkler dışında Türgişler, Kırgızlar, T’eh-lelar, Uygurlar, Hazarlar, Karluklar, Avarlar,
Bulgarlar, Soğdlular, Abbasilere hizmet eden Türkler, Kitanlar, Kimekler, Ruslar, Karahanlılar,
Gazneliler, Naymanlar ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır (Erkoç, 2008:23-31).
Göktürklerde kağanların belli bir dine mensup olma zorunluluğu yoktu. Bundan dolayı bazı
kağanlar Tengri Kağan unvanı alırlardı. Türk kağan T’u-men (Bumın) vassalı olduğu Jou-Jan
kağanlığına karşı ayaklanıp onu yendikten sonra kendine İllig Kağan unvanı verdi. Bumın, kendi
gücüyle kağan oldu. Kağan ölmeden önce varis tayin ederse de devletin ileri gelenleri bu durumu
kabul etmeyebilirdi. Halktan, devlet büyüklerinden ve beylerden destek görmeyen kağan ya
öldürtülür veya kendisi kaçmak zorunda kalırdı (Erkoç, 2008:35-50). Kağanlığın unsurları dikkate
alındığında Türklerin yönetim anlayışının, mutlak monarşiye dönüşmesinin mümkün olamayacağı
belirtilebilir.
Siyasetname adlı eserde Nizam’ül-Mülk, Tanrı’nın kut verdiği (hükümdarın bahtı açık olması)
hükümdarın özelliklerinden bahseder. Buna göre bilge filozof olan hükümdar liyakatı esas alarak ve
danışmanlar edinerek, onları başarılı olabilecekleri makam ve mevkiye yerleştirir. Tebasına adil
davranarak onlara huzurlu bir yaşam sunar. Atanan kişiler arasında yolsuzluk yapanlar varsa
gafletlerinden uyanmalarına yardımcı olur veya bir takım yaptırımlar ile onları cezalandırır. Nankör
olanlar varsa, ihanet tasarlayıp isyankarlık gösterenleri hak ettikleri ölçüde cezalandırır. Yaptıkları
işlerin hatalı olduklarını anlayanlara karşı da hükümdarın bağışlama kapısı her daim açık olur.
Hükümdar cihanın bayındır olması için çabalar. Yollar, ırmaklar, hanlar, kervanlar, köprüler,
kanallar, medreseler açar ve yeni şehirler kurarak, bu kubbede hoş bir seda bırakır (Nizam’ül-Mülk,
2017:12-13). Kendisine kut verilen hükümdar sadece kendi milletine babalık yapmaz aynı zamanda
yeryüzüne adalet dağıtmayı kendisine ilke edinendir. Bu anlamda kut anlayışının Türklerde cihan
hâkimiyeti mefkuresine yol açtığı söylenebilir.
Kısaca Türk hâkimiyet anlayışında hükümdar babadır. Halkının ve sürülerinin bayındırlığından
sorumludur. Adalet ve şefkatle muamele eder. Hizmet esas, cezalandırma istisnadır ve hükümdarın
af kapısı her daim açıktır. Ödüllendirme ise daimidir. Hükümdarlara yapılan nasihatlerde kin,
nefret, öç alma, hasislik, baskı ve zulüm hükümdarın zaafı olarak anlatılır. Günümüze de
yansımaları olan Türk devlet düşüncesindeki “devlet baba” anlayışı, Türk siyasi tarihinde
hâkimiyetin ancak topluma yapılacak hizmetle meşruiyet kazanacağını anlatan önemli bir unsurdur.
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Devlet baba kavramının siyasi düşünce literatüründe patrimonyal anlayışa karşılık gelmekte ve
devletin toplum karşısında baskın özelliğine vurgu yapılmaktadır. Çalışmada kullanılan hükümdar
baba kavramı ise milletinin hakkını hukukunu gözeten, doyurup besleyen ve karşılığında da
milletinin teveccühünü alan müşfik babadır. Hükümdar babanın en önemli görevi bozkır kültürüne
sahip milletinin geçinmek ve korunmak için sürekli mücadelesini sevk ve idare edendir. Bundan
dolayı çalışmada devlet baba yerine hükümdar baba kavramı tercih edilmiştir.
Türklerin siyasi düşünce ve yaşamları analiz edildiğinde hükümdar baba kavramı ile anlatılmak
istenen hükümdarın; baskıcı değil kucaklayıcı, emredici değil tavsiye edici, çatışmacı değil
uzlaşmacı bir müşfik kişiliğe sahip olmasındandır. Ayrıca Türklerin tarihinde “il gider töre kalır”
anlayışı ile devletin, halk ve onun töresi ile bağları kurulduğu zaman uzun ömürlü olacağı
destanlardan, eserlere, mitolojiden yaşamlara örneklerle anlatılmıştır.
HÂKİMİYETİ SÜRDÜRMEDE TÖRE’NİN ÖNEMİ
Tör ile töz kelimelerinin etimolojik olarak aynı olduğunu belirten Hassan, kandaşlığın yaşam
biçiminin kurallaştırılması (tör, töre) ile anahanlıktan babahanlığa geçişin gerçekleştiğini söyler.
Burada anahanlığın ilkeleri (Hassan,1985:148)6 yok olmamakla birlikte ata kültünün tösler (cedd
kültü) ile tabulaştırılması üzerinden babahanlık meşrulaşmış olmaktadır. Töz (tös) Altay ve Yenisey
lehçelerinde öz (esas), her şeyin kökü, kam’ın ruhu, ölen kam’ın can’ı, ruhu temsil eden tılsımlardır.
Uygur metinlerinde tüs (tös) soy, nesep, asıl, köken anlamlarında kullanılmıştır. Kutadgu Bilig’te
tüzün/tözün, soylu demektir ki babahanlık yoluyla da kamusal alan kutsallaşmaktadır. Töz ile ilgili
bu tanımlardan iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi soy, nesep ve köken olarak akrabalık totemine işaret
eder ki ata kültünü tabulaştırır. İkincisi ruh-can ilişkisidir. Ölüm olayı doğaldır ve totemiktir. Ölü,
totemik açıdan can ve ruh taşır. Böylece can (kut) bir totem olarak hem ölüde, hem de yaşayan da
vardır. Yakut Şamanlığında kamların canı, kutlu ağaç (ıyık mas) dallarında biter. Kam anasının
karnında iken ağaçtaki can (kut) yere inip müstakbel kama girer. Böylece kut, can ve ruh iç içe
geçmiş olmaktadır (Hassan, 2008:296-299).
Hassan eserde tör’den türeyen kelimelerin listesini vermiştir. Buna göre törkün (ailevi ilişkiler),
türkün (tör-tözün bulunduğu tapınak), törü, töre (ata kültü, cedden kama gelenek, görenek, yasa),
töre (belirli soya bağlı kavim, halk), töremek (yaratılmak, kandaşlıktan gelmek), töröngey (ilk
yaratılan, töz, tör), töröl (kabile, akraba, köken), tür (cins, sima, kıyafet), törüt (doğurmak, köken,
menşe, kabile, kavim). Gelenek, görenek ve kurallar anlamında töre, akrabalık ilişkilerini kandaşlık
üzerinden tekleştirmiştir (Danişmend, 1959:57)7. Kısaca anahanlığı yaşayan bir topluluk tarihi
süreçte var oluşunu kandaşlık ile tanımlarken, belirlenmiş kurallar (töre) ile kut (can-ruh)’un
kutsallığında babahanlığa dönüşmektedir.
Türklerde hükümdarların hâkimiyetine meşruluk kazandıran en önemli unsur töreyi (töre, gelenek
yasası, ilahi nizam) uygulamaktı. Örneğin Göktürk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan tahta
oturduktan sonra ülkesini ve töresini düzenleyerek egemenliği, dört tarafa yaymıştır. Çökmüş olan
Göktürk devletini yeniden bağımsızlığına kavuşturan İlteriş Kağan, atalarının töresince İl’i (devlet)
kurmuştur. Bilge Kağan’da tahta oturunca ülkenin dört tarafına töreyi hâkim kıldı. Eski Türklerde

Şaman ilahisi olarak “yedi atamız baş vurmuş olan, arı tözümüz Abakan (dağ), yer yaradıldığı zaman yaradılmış
tözümüz, dayı babalarım dayanmış”. Totem ata kültü haline getirilirse de ana soy çizgisi devam etmiştir. Günümüzde
“oğlan dayıya çeker” sözü Şamanist bir toteme göndermedir.
7
Hassan eserde hanlar atası Oğuz Han’ın, babahanlığın türe-yolunu gösterdiğini söyler. Burada Oğuz Han kişi olmaktan
çıkar törenin varlığını sürdürebilmesi için soylar birliğinin simgesi haline gelir. Danişmend’den alıntılayarak Oğuzların
İslam’dan önceki şamanizm inançlarını 10. Yüzyıla kadar koruduklarını, Türklerin din değiştirmekle birlikte inançlarını
değiştirmediklerini söyler (Hassan, 1985:160-163).
6
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bazı hükümdarlar dini ayinleri de yönetirdi. Kağanlar sefere çıkacak orduya komutanlık eder, savaş
ganimetleri ile de halkını mutlu ederdi (Erkoç, 2008:56-57).
Kağanın töreyi düzenlemesi Orhun yazıtları ve Kutadgu Bilig’de şöyle anlatılır. “Amcam Kağan
oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi
Kağan oturmuş Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş, düzenleyivermiş”. Kutadgu Bilig’te ise
“Beyler, memleketi tanzim ve idare etmek, halkı düzene sokmak için atanmışlardır. …Ey hükümdar
beylik kanun ile ayakta durur, gücün yettiği kadar kanunu tatbik et ve halkın hakkını vermeye çalış.
Benim bu kanunum (töre) hangi memlekete erişirse o memleket, baştan başa kayalık dahi olsa
düzene girer. Kanun sudur, akarsa nimet yetişir” (Pamir, 2009:364-365). Yasanın suya
benzetilmesi, çıkarılacak kuralların milletin gönlünde taht kurması ile mümkündür.
Gökalp Türk kavramını töresi olan, töre sahibi anlamında tanımlamaktadır. Yani Türk kelimesi töre
kavramından çıkmıştır. Töre kavramının tarihte Oğuzlar ile birlikte Türklerin düşünce ve
yaşamlarına girdiğini söyleyen Gökalp, “Türk Oğuz Beyleri ve halkları işitiniz! Yukarıdan gök
basmadıysa, aşağıdan yer delinmediyse sizin devletinizi ve kuruluşlarınızı kim yıktı?. Divan-ı
Lügati’t-Türk’de “il (devlet) bırakılır, törü bırakılmaz”. Törenin yasadan daha geniş olduğunu
söyleyen Gökalp, yazılı olmayan geleneklerinde töreyi oluşturduğunu ifade etmiştir
(Gökalp,1995a:9-11)8. Yasanın töre haline gelmesi törenin, milletin gönlüne girmesiyle
mümkündür.
Töre, Türklerin siyasal ve sosyal yaşamlarında düzeni sağlayan önemli bir unsurdur. Töre aynı
zamanda protokol kurallarını kurumlaştırır. Örneğin Toy’da kimin nereye oturacağını ve hangi
miktarda paya sahip olacağını töre belirlerdi. Bu anlamda Türklerde devlet ile töre (hukuk) birbirini
tamamlayan iki önemli kavramdır. Yazıtlarda devlet ile töre birlikte zikredilir. Örneğin Bilge Kağan
“…(kıyamet kopmaz ise) devletini ve töreni kim bozabilir?” der. Devleti idare etmekle görevli olan
herkesin temel amacı yasaya uymak ve uygulamaktır. Töreye uymayanlar maddi ve manevi
cezalandırılırdı. Adam öldüren, barış zamanı kılıç çeken, hayvan kaçıran ve soygunculuk yapan kişi
öldürülür, aile üyelerinin özgürlükleri ise kısıtlanırdı (Kamacı, 2017:118-121 ve174-175).
Geleneğin önemli olduğu Türklerde, toplumdan dışlanmak ise cezaların en kötüsüydü.
Töre, devletin kuruluşu ve işleyişiyle ilgili kuralları ifade eder. Törenin kaynakları arasında
hükümdarlar, kurultayda alınan kararlar ve toplum içinde kendiliğinden, tedricen ortaya çıkan
gelenek ve görenek kuralları sayılabilir. Hükümdarın getirdiği kurallar töre olabilmektedir. Bunun
temel nedeni kut bağışlanan hükümdarın, devletin işleyişini düzenlemesi ve toplumsal düzeni
sağlayacak kararlar alması gibi görevlerinden kaynaklanmaktadır (Pamir, 2009:361-364).
Türklerin devlet ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen töre, yasal ve anayasal olmak üzere iki
biçimde tanımlanır. Anayasal bakımdan törenin hükümlerini hükümdar bile değiştiremez. Bunlar;
istiklal, adalet, iyilik, faydalılık, eşitlik ve insanlıktır. Yasal hükümler ise yaşamın koşullarına göre
değiştirilebilir. Kamusal ve özel hukuka ait ilkeler, töre yoluyla kurumsallaşmıştır. Örneğin din ve
Togan, Türk sözcüğünü kuvvet olarak tanımlamakta, sözcüğün etimolojisi ile ilgili de tur, tuz, turan, turuşka, yurkae,
turkae (hatta kutsal kitap Tevrat’ta adı geçen Yafes’in torunu Togharma) gibi kullanımlarına dikkati çekmekte ve Türk
isimleri verilen çoğu kabileyi anlatmaktadır (Togan, 1981:37-41). Süleymenov ise Türklerin sözcükleri ile Tevrat
(Torah) dili arasındaki benzerliğe dikkati çekerek İbraniler döneminde muhtemelen eski Türklerin yaşadıklarını söyler.
Töra, “töre, yasa, gelenek, kural”. Ancak sözcüğün sonu farklı biçimde daha çok yaygındır. Törü, “kural, düzen,
gelenek”. Metinden bir örnek, Güç kapıdan girerse, kanun bacadan çıkar (küc eldin kirsa, törü tünlüktin cıgar). Sonraki
zamanlarda Tora, “doru, yasal, haklı, adaletli”, tura, “tanrı, efendi”, dohru, “doğru, gerçek, dürüst, haklı, adaletli”.
Bunlar arasında bir bağ kurulduğunda ise tanrı-efendi-yasa-yaşam kuralları-adalet-gerçek. Böylece türik, tür’k, törek,
türk, törük, törü, tanrı, efendi, kanun sözcükleri arasındaki bağ kurulması ihtimal dahilindedir (Süleymenov, 2016:191196).
8
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vicdan hürriyetinden, seçme ve muhalefet etme hakkına, kişilerin mülk dokunulmazlıklarına birçok
konu düzenlenmiştir (Aydın, 2011:192-193). Bu anlamda Türklerin devletini, töre devleti (hukuk
devleti) olarak tanımlamak mümkündür.
Kısaca hukuki normlar bütünü olan törenin değişmez kalıpları olduğu gibi, şartlara uygun bir
biçimde düzenlenebilecek ve yeniliklere açık bir yapısı da bulunmaktadır. Örneğin Motun Tanhu,
Bumın, İl-teriş ve Kurum Han’lar törede gerekli değişiklik yapan hükümdarlardır. Devlet yönetimi
açısından törenin değişmezliğini Kutadgu Bilig’de yer alan ifadelere göre Kafesoğlu könilik
(adalet), uz’luk (iyilik, faydalılık), tüz’lük (eşitlik) ve kişilik (insanlık, evrensellik) olarak
belirtmektedir. Töresiz (kanunsuz) il (devlet) olmaz sözü, Türklerin töreye (kanun) verdikleri önemi
göstermektedir. Devlet başkanının kim olacağı, milletin eşitliği ve özgürlüğü, istiklâli töre ile
anlatılmıştır (Kafesoğlu, 2017:64-65). Türklerin hâkimiyet geleneğinde değiştirilemeyecek
nitelikteki kurallar ve bu kuralları denetleyen kurumların bulunması, Türklerin bu konulardaki
hassasiyetini ortaya koymakla birlikte günümüz anayasalarında yer alan maddeleri de
anımsatmaktadır. Nitekim törede oldukça sert kuralların bulunması, kurallarda yaşanacak bir
ihmalin halkın huzurunu bozabileceği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.
Zaman ve çevresel şartlar gerektirdiğinde yeniliklere açık olduğu bilinen töreyi yenilemek ve töreye
geçerli hükümler eklemek hükümdarın ve kurultayın yetkisindedir (Donuk, 1979-1980:54).
Nesilden nesile aktarılırken töreye ilaveler yapabilen hükümdarın da kurultayın da katkısıyla
koyulan kurallara uyma zorunluluğu vardır (Tatar ve Canbay Tatar, 2005:278). Kısaca toplum
tarafından kabullenilmiş bir kural, hükümdar tarafından tek başına değiştirilememekte ve değişiklik,
kurultayın da kararı ile (milletin veya temsilcilerin katılımı ile) gerçekleştirilebilmiştir.
Türklerin hâkimiyet anlayışlarında “İl gider töre kalır” düşüncesi yaygındır. Devletin varlığının
devamını sağlayan en önemli unsur töredir. Türk töresinin üç temel unsuru vardır: Könilik, uzluk ve
tüzlük. Könilik, hükümdarın adil olmasını ve devletin adalet üzere yönetilmesini ifade eder. Uzluk
kuralların, akıl ve mantık çerçevesinde oluşturulması demektir. Devlet ile toplum arası ilişkilerin
kamu yararını içermesi, kamu vicdanı ile hareket edilerek makul, ortak davranış ve kuralların
geliştirilmesini anlatır. Bir diğer ifadeyle toplum ile devlet arası ilişkilerin, ortak akla dayalı olarak
sürdürülmesini ifade eder. Tüzlük ise müesses nizamın eşitlik temeline dayanması demektir (Sarı,
2017:34-35). Tüzlük, insanların hak ve yükümlülükleri bakımından eşit olduğunu anlatır. Asayiş ve
düzen, tüzlük (eşitlik) ile gerçekleştirilebilir. Türklerin töresini oluşturan könilik, uzluk ve tüzlük
gibi ilkelerin küreselleşen dünyada, evrensel hukukun oluşumuna önemli katkıları olacağı
söylenebilir.
TÜRK HÂKİMİYET ANLAYIŞINDA KURULTAYIN ROLÜ
Türkçe Kurul ve Moğolca tay (tai) ekiyle oluşan kurultay9 (toy, kengeş), eski Türklerden günümüze
devlet ve devlet erkanı ile halk bir araya gelerek; siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel
konularda sorunların müzakere edildiği ve karara bağlandığı bir meclistir. Yılın belli dönemlerinde
devletin düzenlediği ve halkın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda dini törenler, yeme içme ve
eğlenceler düzenlenir, gerektiğinde töre ile ilgili kararlar alınır ve seçilmemişse hükümdarın tayini
veya tasdiki yapılırdı. Kurultaya iştirak etmek devlete sadakati göstermek açısından önemliydi.
Devletin ileri gelenleri ve yabancı ülkelerin temsilcileri kurultaya katılmaları zorunlu idi. Beyler
veya yabancı temsilciler kurultaya katılmazlar ise bunun anlamı hükümdarı tanımamaktı
(Niyazi,1996:88-91 ve Seyitdanlıoğlu, 2009:2). Kurultay günümüzdeki meclis yapıları ile
karıştırılmamalıdır. Kurultay, yasa yapmaktan hükümdarın seçimine, hükümdarın işlerine yardımcı
Moğolca’da kurultay, khuriltai olarak ifade edilmiştir. Türk lehçelerine ise toy olarak geçmiştir. Kurultay veya toy,
meclis ve toplantı (danışma meclisi) anlamına gelmektedir. Oğuzlar ise kurultay veya toy yerine kengeş adını
kullanmışlardır (Ögel, 1982:73).
9
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olmaya, millet ile birlikte eğlence tertip etmekten hükümdarı görevden almaya ve dini törenler
yapmaya, yaşama dair birçok işin gerçekleştirildiği bir meclistir.
Devlet işlerinde danışmalarda bulunma, istişare etme ve kararlara katılma gibi görevleri icra eden
kurultay’a (meclis), farklı devletlerde değişik isimler (toy, kengeş) verilmiştir. Kaynaklarda
kurultay’ın başlangıcını, Hun hükümdarı Mete Han (M.Ö 209-174) zamanına dayandığı
belirtilmektedir10. Tabgaç hükümdarı Tai-wu, kurultay kararı ile ülkesinde Budizm propagandasını
yasaklamıştır. Göktürk devletinde Hakan Bilge döneminde (716-734) şehrin sularla çevrilmesi ve
Budizm propagandası milleti rehavete sevk eder gerekçesiyle kurultay tarafından reddedilmiştir
(Aydın, 2011:190). Hükümdarın emri ile toplanan kurultay, devletin idarecileri ile halkın
kaynaşmasını sağlamakta, atalara kurbanlar kesilip yarışlar düzenlendiği gibi hükümdarlığın tasdiki
veya seçimi, töreye yeni hükümler ekleme, devlet işlerini görüşüp karara bağlama gibi önemli
konularda görüşülmektedir.
Kurultay (toy, kengeş, meclis) genelde yılda üç kez toplanmıştır. İlk toplantı dini içerikli olup Ocak
ayında hakanın sarayında yapılırdı. Atalara (ata kültü) kurban kesilirdi. İkincisi Mayıs ayında halkın
katılımı ile gerçekleştirilir ve şölen halini alırdı. Burada bağlılık ve sadakat yenilenirdi. Üçüncüsü
Eylül’de insan gücü, hayvan, otlak ve yerleşim birimlerinin gözden geçirildiği barınma ve güvenlik,
savaş ve sayım toplantısıydı. Hakan ataması, savaş, doğal afetler gibi durumlarda kurultay acil
toplanırdı. İslam sonrası Türk devletlerinde de kurultay geleneği sürdürülmüştür. Bu kurultayların
en önemli özelliği millet ile devlet arası ilişkilerin kuvvetlenmesidir. Böylece millet devlet birliği
sağlanmış olmaktadır. Kafesoğlu
kurultay’ı, Hirth, GToot, Wieger, Schmidt, Szas gibi
araştırmacıların millet meclisi veya devlet meclisi olarak tasvir ettiklerini ifade eder. Kafesoğlu,
Türklerin kurultay yapılarını inceleyerek bazılarının millet meclisi, bazılarının ise nazırlar (bakan)
meclisi olduğundan söz etmektedir. Toy’u yasama olarak tanımlayan Kafesoğlu, milattan önce ki
yüzyıllarda da Türklerin bu kuruma sahip olduklarını ifade etmiştir (Kafesoğlu, 1997:258-262 ve
Kamacı, 2017:163-171).
Türk devletlerinde kanunların çıkarılmasında ve uygulanmasında, önemli kararların alınmasında,
devlet başkanı seçiminde meclisin (toy, kurultay, kengeş, meclis) önemli bir rolü vardı. Senenin
belirli günlerinde boyların temsilcilerinden oluşan ve üyelerine Toygun adı verilen Toy (meclis);
siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel konularda kararlar alan bir tür yasama ve denetim organıdır.
Toylara katılan toygunlar tegin, kül-çor, apa, erkin, tudun, ilteber, tarhan gibi unvanlar almıştır.
Örneğin Göktürklerde hükümdarların tahtan indirilip çıkarılmasında toy, yasama ve denetim görevi
yapardı (Taşağıl, 2017:31-33). Kısaca toyun; hükümdardan beylere ve vassallara, yabancı
elçiliklere ve halka katılımcı bir meclis olarak danışma, yasama ve denetleme görevlerini yerine
getirmiştir (Aydın, 2011:189-190)11.

Hunların komşusu Tunghu devleti, Mete Han’ın tahta yeni çıktığı ve devletin henüz güçsüz olduğu dönemde Mete
Han’a elçi göndererek Mete’nin atını ister. Mete devlet ileri gelenlerini toplayarak fikir alır, herkesin karşı çıkmasına
rağmen Mete Han atını verir. Elçinin tekrar gelerek Mete Han’ın hatununu istemesi üzerine kurultay yeniden toplanır ve
hatunun verilmesine karşı çıktığı halde Mete Han hatununu verir. Elçi tekrar gelerek toprak parçası ister ve Mete Han
kurultay’ı tekrar toplar. Devletin ileri gelenleri at ve kadın verildiği için toprağın da verilmesi yönünde görüş bildirirler.
Mete Han “… At ve kadın benimdi. Onun için verdim. Toprak ise devletindir. Devletin malını başkasına nasıl
verebiliriz?” diyerek devlete ait toprağın verilemeyeceğini söyler (Ögel, 1982:73-74). Bu örnekte kurultay, danışma
meclisi olarak faaliyet yürütmüştür.
11
Bilge Kağan’ın Çin gibi surlarla çevrili şehir ve kaleler kurma ve Budist ve Taoist tapınaklar kurarak halkı yerleşik
hale getirme düşüncesine danışmanı Tonyukuk “… otları ve suları takip edip avcılık yapmakla halkımız sürekli savaş
talimi içindedir. Kaleler yapıp geleneklerimizi değiştirirsek Çinlilere ilhak oluruz. Budist ve Taoist tapınaklar
hoşgörülülük ve uysallık tavsiye eder. Tapınak yaparsak kuvvetimizi ve savaşı kaybederiz” diyerek karşı çıkmıştır.
Budizm propagandasının yasaklanması Tabgaç hükümdarı Tai-wu’nun toy’dan karar aldırması ile mümkün olabilmiştir.
10
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Oğuz Kağan Destanında bu konuda “… ondan sonra Oğuz Kağan büyük Toy verdi. Çağrılan halk
birbirine danışıp geldi. Oğuz Kağan kırk sıra kırk masa yaptırdı. Türlü aşlar, türlü şaraplar, tatlılar,
kımızlar, yediler ve içtiler…” Oğuz Kağan hükümranlığını ilan etmede toyda toplanan beylerine
şöyle dedi. “ben sizlere oldum Kağan. Alalım yay, dahi kalkan. Talih bize olsun nişan, Bozkurt sesi
olsun uran. Demir mızraklar bir orman, Avlakta yürüsün kulan. Daha deniz daha muran, gün tuğ
olsun gök kurikan”. Ayrıca oğuz kağan haberci göndererek kendisine itaat edilene dost olacağını
aksi halde gazabından kurtulamayacağını söyledi (Kurtlu ve Koçak,2016:890-891).
Tanrı’nın kut verdiği Oğuz Kağan barışın temsilcisi olarak etrafındaki boyları Toy’da (devlet
meclisi) toplayarak; onların hükümdarı olduğunu bildirmiş, ülke sorunları tartışılmış, kararlar
alınmış, uygulamalar denetlenmiş hatta yöneticilerin seçilmesi veya değiştirilmesi gibi konular
müzakere edilmiştir. Kurultayın geleneksel toplantısı dışında savaş, barış, isyan etme ve tabi olma,
elçiler, mahkeme ve yargı hususunda da toplanarak kararlar almıştır (Kamacı, 2017, 176-182).
İslam Öncesi Türk Devletlerinde kurultaylara halkın katıldığı bilinmekle birlikte bazı devletlerde
yalnızca hanedan soyundan gelen veya devlet içerisinde saygınlığı olan yöneticilerin ve bilgelerin
de kurultaya katıldığı görülmektedir.
Hükümdar kurultay’a başkanlık etmekle birlikte herhangi bir sebeple hükümdarın bulunmadığı
zamanlarda “aygucı” veya “üge” olarak isimlendirilen devlet müşaviri (hükümdar ailesi dışından
olmakla birlikte bilge olmasına dikkat edilirdi) kurultaya başkanlık yapmıştır. Kurultay’a
katılanların sayısı konusunda net bir rakam bulunmamakla birlikte hükümdarın eşi (katun, hatun),
aygucı, şadapıt, tegin, külçor, apa, erkin, yen-hung-ta, tudun, il-teber, tarhan gibi unvanlara sahip
bey, askeri ve sivil idare görevlilerinin yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca toy’a katılma hakkına sahip
bu kişilere “toygun” adı verilmektedir (Saray, 1999:14; Seyitdanlıoğlu, 2009:6). Kurultay’a katılan
yöneticilere söz hakkı verilerek karar alma süreçlerine katılmalarının sağlanması dönemi açısından
değerlendirildiğinde demokratik bir örgütlenme olduğu söylenebilir. Çünkü kurultay (toy),
Türklerin devlet anlayışlarında hâkimiyeti meşrulaştıran önemli kurumlardan biridir. Hükümdarı
denetleyen ve hükümdarın uygulamaları ile ilgili kararlar alan yasama ve denetleme organı olan
kurultay, devletin birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunan önemli bir kurumdur.
Türk devlet yönetiminde hükümdar, yasama (kurultay, toy, kengeş) ve hükümet, sorumlulukları ve
icraatları bakımından birbirlerinden ayrı kurumlardı. Hükümdar, Tanrının kut verdiği kişi
olduğundan dolayı halk ile hükümdar arasında sorumluluklar karşılıklı olarak yerine getirilmelidir.
Devletin başı olarak hükümdar halktan ve ülkeden birinci derecede sorumlu olduğundan, iktidar
sorumluluğuna sahipti. Hükümdar bu anlamda bakanları tayin etmiş, kurultayı toplantıya çağırmış,
törede değişiklik tekliflerini müzakere etmiş ve yargıya başkanlık etmiştir. Bu anlamda Türklerin
yönetimi, kuvvetler ayrılığına dayanan, otoriter ve demokratik bir yönetim biçimidir. Otoriterdemokratik devlet yapısı, zorbalığa izin vermediği gibi iktidar bütünlüğünü parçalayan ve dağıtan
güçsüz demokratik yönetim biçimlerine de izin vermemektedir (Kafesoğlu, 1997:266). Parlamenter
sistem ile yönetilen Türkiye, yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetim sisteminde değişime giderek
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi, Türklerin siyasi tarihinde yönetim biçimleri ve
yaşadığı tecrübeler dikkate alındığında parlamenter sistemden kaynaklı sorunların çözülmesi adına
önemli bir gelişme olduğu söylenebilir. Yapılacak çalışma ile Türklerin dünden bugüne yönetim
biçimleri analiz edildiğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, Türklerin tarihte sahip olduğu
hâkimiyet kodları ile bağlantıları kurulabilir.
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SONUÇ
Türk hâkimiyet düşüncesinde Yer ve Gök arasında kut bağışı alan kişi hükümdardır. Hükümdarlık
Türklerin zihniyetinde halkı sefa sürsün diye cefa çeken er (bey, bilge, ilhan, alp) kişidir. Hükümdar
milletinin il’ini ve töresini düzenlemeyi, halkını ve sürüsünü besleyip korumayı amaç edinir. Yer ve
Gök arasında soy, dil ve din ayrımı gözetmeksizin herkesi adalet ile yönetir. Kitabelerde ifade
edilen Kut bağışı alan bilge hükümdarın yer ile gök arası sorumluluğu, Türk cihan hâkimiyeti
anlayışını göstermektedir. Türklerde hükümdarlar ülkelerinin doğu mekanına yerleşmelerinin
sebebi güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar hükümranlığı sürdürme amacını
taşımalarındandır. Sınırı belirlenemeyen bu yer Türk cihan hâkimiyeti mefkuresinin özünü
oluşturan, kızılelma ülküsü ve muasır medeniyet hedefidir.
Türkler yaşadıkları coğrafi koşullar bakımından sürekli göç ettiklerinden düzenli bir sosyal, siyasal
ve kültürel yaşama sahip olmuşlardır. Göç insanı, doğa ile mücadele ederek yaşamak için doğaya
hakim olmaya çalışmaktadır. Yaşamı ile ilgili kararları kendisi alır verir. Bundan dolayı Türkler
tarihte kendilerine özgü bozkır kültürü ve medeniyetine sahip olmuşlardır. Türkler demiri kullanıp
atı evcilleştirmişler ve sürü besleyip milletinin yok olmasını engellemişlerdir. Türklerin kültür ve
medeniyetini besleyen en önemli unsur töredir. Türk medeniyetine töre medeniyeti denmesinin
nedeni; töre olmayınca devlet kurmanın mümkün olamayacağı düşüncenin, Türklerin zihin
dünyasını oluşturmasıdır.
Türklerde töre devlet düzeninden sosyal yaşama, hayatın her alanını düzenleyen kurallardır. Adalet,
eşitlik ve yararlı insan olmak gibi evrenin onurlu ve sorumlu bir kişisi olan Türkün değiştirilmeyen
töre unsurları dünden (Kutadgu Bilig) bugüne ahlak ve davranış biçimini oluşturmuştur. Eve gelen
yabancının Tanrı misafiri olduğu bundan dolayı da ne olduğu sorulmadan beslenip korunduğu
anlayış, Türk töresinde yer alan evrensel bir şahsiyet olarak kişiyi anlatmaktadır. Pandemi
döneminde dünyanın birçok ülkesine yapılan yardım paketleri üzerinde “ümitsizliğin ardından nice
ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır” Mevlana’nın sözü, Türk tarih bilincinin
günümüze yansımasıdır. Türklerde kut bağışı alan hükümdar karizmatik lider olsa da hükümdarın
yetkileri, töre ile sınırlandırılmıştır. Bu anlamda töre Türk hâkimiyet anlayışında hükümdardan
halka herkesin tabi olduğu, adeta onsuz yaşamanın mümkün olamadığı can suyudur.
Hayata düzen veren törenin değiştirilmesi koşullara bağlı olarak mümkün olmuştur. Bir diğer
ifadeyle Türklerin bozkır yaşamı, törenin de değişimini beraberinde getirmiştir. Töre, değişen
yaşama uyum sağlayan kurallar bütünüdür. Türklerin tarihinde töre, hükümdar tarafından
değiştirildiği gibi genellikle kurultay adı verilen günümüzde meclise karşılık gelen kurumlar
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Türkler tarihi süreçte 16 büyük devlet olmak üzere yüzlerce devlet
kurmuşlardır. Bundan dolayı her devlet nezdinde kurultaylar farklılaşmış; katılanlar, toplanma
zamanları ve toplanma usulleri de birbirinden farklılık göstermiştir. Kurultay bazen danışma
meclisi, bazı durumlarda ise karar mercii olmuştur. Burada hükümdarın devlet yönetiminde tek söz
sahibi kişi olmasına karşın önemli konularda kurultaya katılanların görüşlerini alması ve töreye
bağlı kalarak diğer yöneticilere danışması, Türklerde kanun hâkimiyetinin ve hukuka bağlı yönetim
anlayışının önemli göstergesidir. Kurultayda alınan kararlara Toygunların (meclise katılan üyeler)
katılması ve hükümdarın özellikle milleti ilgilendiren önemli konularda Toygunlara danışması,
Türklerin otoriter demokratik yönetim biçimine sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca yapılan
kurultaya katılmak devlete sadakati ifade etmekte, katılmamak ise itaatsizlik ve isyan anlamına
gelmektedir. Bundan dolayı hatun, prensler, hükümet üyeleri, asker-sivil bütün devlet görevlileri,
yüksek makam sahipleri, tâbi Hun boyları ve yabancı temsilcilerin toplantılara katılması
zorunludur.
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Bozkır kültür ve medeniyetine sahip Türklerin hâkimiyet geleneği, imtiyazlı sınıfa izin vermez.
Hükümdar ve halk, bir arada ve eşit koşullarda yaşamıştır. Sınıf ayrımına dayalı hiyerarşik
toplumsal yapı bozkır kültüründe yoktur. Dolayısıyla bozkır kültürüne sahip Türklerde yaşam
paylaşmayı ve dayanışmayı esas alır. Hiyerarşik toplumsal yapı olmadığından Türklerde hâkimiyet,
sınıfsal mücadeleyi içermez. Kut bağışı alan hükümdara gösterilen kutsiyet, şahsına değil
karizmasına, bilge davranışına ve kanuna uygun davranmasınadır. Tarihsel süreçte Batı
toplumlarının hâkimiyet unsurları imtiyazlı toplumsal sınıf, Hıristiyanlığın kabul edilmesiyle
başlayan süreçte mutlak otorite sahibi Kilise ve modernleşme sürecinde ulusun temsilcileridir.
Türklerin İslam öncesi dönemdeki hâkimiyet unsurları kut, töre ve kurultay’dır. İslam sonrası
Türklerin hâkimiyet anlayışların da benzerlikler vardır. Örneğin Türklerde gök ile yer arasında
adaleti temsil eden kişi, kendisine kut bağışlanan hükümdardı. Bu anlayış Türk cihan hâkimiyeti
mefkuresinin, kızıl elma ile mündemiç olduğunu ifade eder. Benzer biçimde müslüman Türklerin
hâkimiyet anlayışı İslam dininde yer alan cihad kavramı ile tanımlanmakta ve Allah’ın adaletinin
yeryüzünde tesis edilmesi amacını taşımaktadır. En büyük cihadın ise kişinin nefsiyle mücadelesi
olduğu belirtilerek, insana hizmet etmenin hakka hizmet olduğu anlayışın önemi vurgulanmıştır.
Nihayet Türklerin hâkimiyet anlayışının zihni reflekslerini Cumhuriyet döneminde de görmek
mümkündür. Örneğin Gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyet fikri Cumhuriyetin kurucu
iradesinin merkezinde yer almıştır. Bu düşüncenin günümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
yansımaları ise her uluslararası toplantı da adalet arayan (one minute ve dünya beşten büyüktür
çıkışlarıyla) yöneticilerimizde görmek mümkündür.
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Özet
“Çağdaş sanat”, tanımı üzerindeki tartışmalar halen devam eden bir kavram olmakla beraber, onun
“modern sanat”ın sonuna ve küreselleşme dönemine karşılık gelen bir sanata işaret ettiği
hususlarında genel bir uzlaşı vardır. Yine tartışmalı olmakla beraber ilerleme olgusunun Avrupamerkezci, çizgisel, teleolojik tarih yazımının modern, post-modern ve çağdaş şeklindeki kronolojik
dönemselleştirmesinden de söz edilebilir. Türkiye’de “güncel sanat” da denilen “çağdaş sanat”,
sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda belirgin bir toplumsal dönüşümün yaşandığı 1980’li yılların
hazırlayıcı koşullarının ardından neo-liberal ekonomi politikalarının yerleşik hale geldiği 1990’lı
yıllarda görünür hale gelir. Küreselleşme olgusunun ana ekseni oluşturduğu ve “yeni dünya düzeni”
söyleminin sıklıkla işitildiği 1990 sonrası dünyanın hayli önemli bir “katalizör”ü de, kökeni daha
eski olmakla beraber yine bu dönemde öne çıkan “kimlik politikaları”dır. “Çeşitlilik” olgusuna
yönelik övgü eşliğinde ırk, etnisite, din, mezhep, cinsiyet, cinsel tercih vb. özelliklere vurgu yapan
kimlik politikalarının “ulus-devlet” anlayışıyla çeliştiği açıktır. Nitekim Soğuk Savaş sonrası
dönemin en temel özelliklerinden biri, “devlet” ve “ulus” arasında bir gerilimin baş göstermesi ya
da bu gerilimin tırmanmasıdır. Kimlik politikaları, bu dönemde finans dünyasının açık bir uzantısı
haline gelen küresel sanat ortamı bağlamında da etkin, hatta belirleyicidir ve “ulusal kimlik”
dönemin kötü bir etiketidir. Türkiye’deki çağdaş sanat pratiklerinin azımsanmayacak bir bölümünü
de ulus (Türk) kimliğini doğrudan ya da dolaylı olarak sorunsallaştıran “iş”lerden (sanatsal
çalışmalardan) oluşur. Aynı dönemde sanat tarihsel anlatılarda ve sanata ilişkin diğer metinlerde
“Türk sanatçılar” yerine “Türkiyeli sanatçılar” ifadesiyle git gide daha çok karşılaşılır. Benzeri
şekilde “Türk sanatı” yerine ırkçı çağrışımları daha az olduğu düşünülen “Türkiye sanatı” ifadesi
tercih edilmeye başlanır. Oysa aynı dönemde Batı sanat tarihi, ulusallığın öne çıkarıldığı
yerleşik/modernist sanat tarihsel söyleme büyük ölçüde sadık kalmayı sürdürmüştür. Üstelik 1990
sonrasının çeşitliliğe ve ötekileştirilmiş kimliklere onca vurgu yapan belli başlı küresel sanat
organizasyonlarında, belirli uluslardan sanatçıların açık bir tahakkümü söz konusudur. Ayrıca Batı
dünyasında söz konusu dönemde ulusal kimlik eksenli sanatsal etkinliklerin sayısı hiç de az
değildir. Dolayısıyla Türkiye’de sanat tarihsel anlatılarda “Türk” kelimesinin kullanımından imtina
ediş, küresel bir eğilimin ülkemizdeki yansıması olmaktan çok kendi koşullarından türeyen, ülkeyeözgü bir tercih gibi görünmektedir. Bu imtina ediş, ayrıca, ulus-devleti zedeleyen çok çeşitli olgu ve
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olaylar kümesinin bir bileşeni olmak özelliklerini de barındırmaktadır. Küresel çağdaş sanat ile
ulusal kimlik arasında özsel bir çelişkinin bulunduğu tartışmasız olmakla beraber bu çelişki
karşısında takınılan tavrın modern dünyanın her köşesinde aynı olduğu varsayılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Ulus, Türk, Türkiye, Sanat tarihi
Abstract
Although the definition of "contemporary art" is still an ongoing concept, there is a general
consensus that it points to an art that corresponds to the end of "modern art" and the era of
globalization. Although controversial, one can also talk about the chronological periodization of
progress in the Eurocentric, linear, teleological historiography in modern, post-modern and
contemporary forms. In Turkey "contemporary art", which is also named "güncel" (today's), gained
visibility in the 1990s when neoliberal economic policies became established after the preparatory
conditions of the 1980s when a significant social transformation was experienced in socioeconomic and cultural terms. One of the most important "catalysts" of the post-1990 world, where
globalization is the main axis and the discourse of the "new world order" is frequently heard, is the
"identity politics" that came to the fore in this period, although their origin is older. It is clear that
identity politics, which emphasizes race, ethnicity, religion, sect, gender, sexual preference and
similar features, with its praise for the phenomenon of "diversity", contradicts the understanding of
"nation-state". Indeed, one of the most fundamental characteristics of the post-Cold War era is the
emergence or escalation of tension between the "state" and the "nation". Identity politics are also
effective and even determinant in the context of the global art scene, which has become a clear
extension of the financial world in this period, and “national identity” is a bad label of the period. A
part of the contemporary art practices in Turkey, that is not possible to be underestimated, consists
of “works” (artistic works) that problematize the national (Turkish) identity directly or indirectly. In
the same period, the use of the phrase "artists from Turkey" instead of "Turkish artists" is
increasingly encountered. Likewise, the expression "art of Turkey" instead of "Turkish art" starts to
be preferred. However, in the same period, Western art history continued to remain largely loyal to
the established / modernist art historical discourse in which nationality was emphasized. Moreover,
in the major global art organizations of the post-1990 era, which places too much emphasis on
diversity and marginal identities, artists of particular nationalities have a clear dominance. In
addition, artistic events based on national identity are not few in the Western world during the
period in question. Hence it appears to be that abstaining from the use of the word "Turkish" in art
historical narratives in Turkey is more a country-specific preference that is derived from its own
conditions than a reflection of a global tendency in our country. This abstinence also has the
characteristics of being a component of the diverse set of facts and events that undermine the
nation-state. Although it is indisputable that there is an essential contradiction between global
contemporary art and national identity, it should not be assumed that the attitude taken against this
contradiction is the same in every corner of the modern world.
Keywords: Contamporary Art, Nation, Turkish, Turkey, Art History
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GİRİŞ
Bu makalenin amacı, “modern” türünden ayrıştırılıp “çağdaş sanat” olarak adlandırılan mecranın
özü/doğası itibariyle “ulus-devlet” anlayışı ve “ulus” kavramıyla çatışmalı olduğunun altını çizmek,
1990 sonrası Türk sanat ortamında bu çatışmayı örnekleyen bir dizi sanatsal pratiğe değinmek ve bu
temel üzerinde aynı dönemde sanat tarihsel söylemin “Türk” kelimesinin kullanımından imtina
etmek şeklinde kendini gösteren yönelimini ele almaktır. Bu yönelim, temel olarak, “Türk
sanatı”nın yerini “Türkiye sanatı” ibaresine bırakışı şeklinde görünür olmuştur. Türkiye’deki bütün
sanat ve maddi kültür tarihçilerinin ortak bir yönelimi olmasa da günümüzde önemli bir ağırlık
kazanan bu yaklaşımı, tek başına “öteki”ne duyulan nezaket üzerinde şekillenen naif bir dil
kullanma isteği ile açıklamak yetersiz kalacaktır. Konunun böylesi “naif” ve/ya da “iyi niyetli” bir
yönünün olduğu şüphesizdir. Fakat “Türkiye sanatı” ibaresinin kullanıma girmesinin diğer yüzünde
Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ve bu sürecin Türkiye bağlamında öne en çok çıkan unsuru olan
“çokkültürlülük” kavramı var gibi görünmektedir zira “Türkiye sanatı” ibaresi, en basit şekliyle, AB
ölçütlerine uyumludur. Fakat sorgulamanın sadece AB-Türkiye ilişkileri üzerine odaklanması
sınırlayıcıdır ve konunun esas ve daha geniş bağlamı, “küresel kapitalizm” ya da kısaca
“küreselleşme” denilen Soğuk Savaş sonrasının “yeni dünya düzeni”dir. Bu doğrultuda gerek ulusdevlet kavramı üzerinden modernite eleştirisine odaklanan çağdaş sanat pratikleri, gerekse bunlara
eşlik eden “Türkiye sanatı” vb. ifadelerin, küresel kapitalizmin Türkiye’de yerleşik hale gelişinin
kültür-sanat ortamındaki yansımaları olduğu söylenebilir. Bununla birlikte konuyu bir dizi sanatçı
ve sanat erbabının neo-liberal kültür politikalarının Türkiye’deki “sözcüleri” şeklinde ortaya
koymak, şüphesiz “sığ” ve “yargılayıcı” bir yaklaşım olacaktır. Burada yapılmak istenen,
çokkültürlülük kavramına vurgu yapan ya da bu kavramla uyumlu olan sanatsal pratiklerin/sanat
tarihsel söylemlerin filizlenişinde dönemin sosyo-politik ve elbette ekonomik ortamının son derece
elverişli bir iklim oluşturduğuna vurgu yapmaktır.
1.Çağdaş Sanat
“Modernite”, siyasi, iktisadi, kültürel ve toplumsal alanlarda feodal yapının çözüldüğü, modern bir
toplumun inşa edildiği sürece (Aksoy, 2017), “modern sanat” ya da “modernizm”se en basit
ifadeyle modernitenin kültürel alandaki yansıması ya da karşılığına işaret eder. Modernizm, Vincent
van Gogh’tan Edouard Manet’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye varıncaya değin sanatın
izleğini köklü biçimde değiştirmek arayışında olan çok sayıda “sanat ustası”nın çağıdır. Klasik ve
geleneksel görüşleri reddeden ve estetik yaklaşımı yeniden yapılandırarak modern dünyayı
dönüştürebileceklerine inanan bu sanatçılar, tamamen içinde yaşadıkları kültürden türeyen ve
geleceğe ithaf edilen yeni biçimlere, uygulamalara ve değerlere dayalı yeni bir sanat ortaya
çıkardılar. Bu avangard sanatçıların elinde “ideal” sanatın biçimi tamamen değişti ve “yeni bir şey
yap!” şiarı doğrultusunda modern sanat, her biri yaşamın çeşitli sosyal, politik ve sanatsal yönlerini
öne çıkaran ya da bu yönleri protesto eden bir dizi ardışık akım şeklinde görünür oldu. 20. yy.ın en
etkili sanat eleştirmenlerinden Clement Greenberg’e göre modernizm, Batı uygarlığında Kant’la
başlayan özeleştiri eğiliminin şiddetlenmesi hatta azgınlaşmasıdır ve bu doğrultuda modernizmin
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özü, bir disiplinin karakteristik yöntemlerini o disiplinin kendisini eleştirmek için kullanmasında
yatar (2009, s.356). Bu çerçevede modern sanat, farklı tarihlendirmeler de yapılmakla beraber
kabaca 1880 dolaylarında başlayarak 1960’ların sonlarında tamamlanan bir evrenin sanatıdır.
1960’ların sonlarından başlayarak günümüze kadar uzanan ve kavramsal, minimalist, feminist ya da
postmodern önekleriyle tanımlanan sanatlarsa, genel bir yaklaşımla, “çağdaş sanat” olarak anılır
(Blumberg, 2020). Bu doğrultuda “çağdaş sanat”, “…öncelikle ‘modern’in ölümüne işaret eden bir
terim olarak karşımıza [çıkmaktadır]” (Medina, 2017, s.7). Çağdaş sanatın bu yönü, onu, modernlik
sonrasına bizzat adıyla işaret eden postmodern sanat kavramıyla çakıştırır. Modern olandan
farklılaşan sanat türlerine işaret etmek üzere postmodern ve çağdaş terimlerinin birbirlerinin yerine
geçen biçimde kullanımıyla karşılaşmak her zaman olasıdır ki bu, sözü edilen çakışmayla ilgilidir.
Bu noktada postmodern ve çağdaşın dönemsel karşılıklarına bakmak, konunun netleşmesine katkı
sağlar: Ali Akay’a (2013, s.13-14) göre popüler ve ciddi kültür arasındaki ayrım ve hiyerarşinin yok
sayılmasıyla karakterize edilen postmodernizm, dönem olarak neo-liberalizme tekabül etmektedir.
Oysa tanımı üzerindeki tartışmalar tüm hızıyla devam etse de, çağdaş sanatın karşılık geldiği
dönemin küreselleşme olduğu konusunda bir fikir birliği söz konusudur (İletişim, 2017). Bu
doğrultuda çağdaş sanat, postkolonyal tartışmanın yükselişi, modernizm anlatısı üzerindeki AvrupaAmerika tekelinin kırılması veya Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla ilişkilendirilir ve çoğu kez
1990’ların başında ortaya çıkan bir şey olarak tanımlanır (Medina, 2017, s.8). Ayrıca Esanu’nun
(2017, s.96-97) çağdaş ile postmodern arasındaki en dikkat çekici ayrım olarak çağdaşın,
postmodernin asla sahip olamadığı bir elle tutulurluğa ya da somutluğa sahip olması üzerinde
duruşuna da değinmek gerekir. Buna göre “postmodernist sanat” için açıldığını ilan eden kurumlar
hiç olmamışken, çağdaş adı altında müzeler, sanat merkezleri, dergiler, akademik dersler vb. gibi
gerçekten var olan uygulama ve kurumlara rastlamak mümkündür. Özetle, en basit şekilde
ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası
bütünleşme süreci olarak tanımlanan ve yeni bir hadise olmasa da 1990’lardaki politik, ekonomik
ve teknolojik gelişmelerle ivmelenen ve kamuoyu nezdinde tartışılır hale gelen küreselleşme,
çağdaş sanat bağlamında merkezîdir. Bu bağlamda, Buurman vd. (2018, s.11-14) “küresel sanat”
teriminin, bir süredir çağdaş sanatın tartışıldığı çevrelerde sıklıkla kullanılan bir slogan haline
geldiğine değinir ve Avrupa-merkezci, ilerlemeyi ölçüt alan çizgisel, teleolojik (erekbilimsel) tarih
yazımına dayalı modern, post-modern ve çağdaş şeklindeki kronolojik dönemselleştirmeden söz
eder. Bu dönemselleştirme modernliklerin çoğulculuğunu ve onunla bir arada var olan çağdaş sanat
pratiklerinin heterojenliğini hesaba katmamak gibi çeşitli bakımlardan eleştirilse de, çağdaş sanatın,
modern olan kadar postmodern olandan da farklılaştığını ve belirli bir döneme karşılık geldiğini
ortaya koymak bakımından aydınlatıcıdır. Bu bağlamda çağdaş sanat, küreselleşmenin 1990-sonrası
evresine karşılık gelir ve “1990’lardan başlayarak sanat dünyasını bir ‘çağdaş sanat’ humması
[sarar]” (İletişim, 2015).
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2. Ulus, Ulus-devlet ve Çağdaş Sanat
Çağdaş sanatın kendine özgülüklerinden biri de onun “ulus” ve “ulus-devlet” kavramlarıyla
çatışmalı oluşudur ki onun dönemsel olarak küreselleşmeye karşılık geldiği ve “küresel sanat”
olarak da anıldığı düşünülecek olursa bu, olağan bir durumdur:
Soğuk Savaş sonrası politikalarının merkezi özelliği, “devlet” –tanımlanmış bir coğrafi alan
üzerinde egemen bir otorite uygulayan politik bir müessese- ve “ulus” –kendilerini ortak bir
geleceği paylaşan insanlar topluluğu olarak tanımlayan- arasındaki içkin (özsel) gerilimin yeniden
ortaya çıkışıdır (Mansbach ve Rhodes, s.426) ve Fukuyama’ya (2018) göre bu dönemde tam
olarak, etno-milliyetçilik olarak bilinen seçkin, etnik tabanlı aidiyet hissiyle ilişkilendirilen ulusal
kimlik, kötü bir isimdir.
Küresel kapitalizm ile ulus-devlet arasındaki bu çatışma, çağdaş sanatın da merkezindedir. Örneğin
“dünya kültürü, en azından en görünür söylemleri açısından, tehlikeli kurgusal konstrüksiyonları
takip eden ulusalcılık karşıtı bir ideolojiyi kabul etmiş gibi görünmektedir” diyen Lisiewicz (2013,
s.53), makalesinde Varşova’daki Zacheta adlı ulusal [vurgu eklendi] sanat galerisinin 1990
sonrasında düzenlediği “çağdaş sanat” sergilerinde içine düştüğü ikiliği irdeler. Zgonik ise bağımsız
Slovenya devletinin üçüncü yılına tekabül eden 1994’te devlet himayesinde düzenlenen Çağdaş
Sloven Sanatı Trienali (The Triennial of Contemporary Slovenian Art) adlı sergiyi ele alır ve
serginin Faşist İtalya döneminde 1931’de düzenlenen ve aşırı-ulusalcı bir söylemle yoğrulmuş İlk
Ulusal Sanat Quadrenniali ile benzerliğine değinir. Zgonik isminde “çağdaş sanat” ibaresinin yer
aldığı bir sergi etkinliğinin, ulus kimliğini öne çıkarışının çelişik bir durum olduğuna dikkat çeker.
“Trump ve Brexit çağında nasıl çağdaş bir ulusal sanat sergisi küratörlüğü yapılır?” sorusunu
gündeme getiren Larsson ise,
“Çağdaş” ve “ulusal” terimleri kasıtlı olarak tartışma içindedir, her biri potansiyel olarak
çatışmacı sanatsal tepkileri kışkırtır. “Çağdaş”, doğası itibariyle, beceriksiz, açık-uçlu, küresel
ve âdemi merkeziyetçidir (merkezsizleştirilmiştir). “Ulusal” da aynı zamanda, durmaksızın
tanımlanmak ve yeniden tanımlanmak sürecinde olan kaygan bir kelimedir. Hâlihazırdaki
ekonomik ve politik ortamda ulusalcılık, kapalı ulus-devlete, korumacılığa ve sınırlar içindeki
sistematik bir hapsoluşa işaret eden aşağılayıcı terimlerle çevrelenmiştir (Larsson, 2017, s.11)
der.
1987 düzenlenen ve -1989’daki II. sergiyle beraber- 1990 sonrasındaki İstanbul Bienalleri’ne temel
oluşturan I. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri’nin küratörü ve çağdaş Türk sanatının
oluşumu bağlamında tartışmasız biçimde lokomotif bir figür olarak öne çıkan Beral Madra (2007,
s.34) ise, bu serginin milliyetsiz yapısından dolayı Türkiye’nin milliyetçi statüsüyle keskin bir
karşıtlık sergileyen, “sınır olmayan” sergilerin ilk örneği olduğunu ifade eder ve serginin temel
bakış açısının ulusal kimlikten çok birey olarak sanatçılar üzerine kurulduğuna vurgu yapar. Bir
süredir yapısında devlet/ulus, şirket ve sanat piyasası bağlantısı bulunan bienallere inancını
yitirdiğini söyleyen Madra (s.35), bu ifadesiyle de, çağdaş sanatın küresel dünyadaki gösterim

https://www.29ekim.org/

99

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
yerleri olarak öne çıkan bienallerin ulus-aşırı doğasına işaret eder. 2003’teki “Şiirsel Adalet” temalı
5. İstanbul Sanat Bienali’nin küratörü ABD’li Dan Cameron (2007, s.275) ise, etkinliğin kavramsal
içeriği bağlamında “küresel yurttaşlık” kavramını öne çıkarır. “Küresel yurttaşlık ulusalcı kimlik
çevrelerine ters düşmesi dolayısıyla, bugün dünyanın hem en çok şey vadeden hem de en tehditkâr
güçlerinden biridir” diyen Cameron, ulusal kimliği kolektif bir yurttaşlık hedefinin önündeki
engellerden biri olarak görür.
Açıktır ki “çağdaş sanat”, “ulus” ve “ulus-devlet” kavramlarıyla özsel bir çelişki içindedir.
3. Türkiye’de Çağdaş Sanat
Sezer Tansuğ’un klasikleşmiş eseri Çağdaş Türk Sanatı, “Türk sanatında son iki yüzyıl içinde
plastik sanatların tüm alanları ile mimarlık alanındaki gelişmeleri” (Tansuğ, 2008,s.9) ele alır ve
kitap 1990 sonrası Türk sanatını, yani “küresel sanat”ı Türkiye’de örnekleyen pratikleri içermez.
Burada “çağdaş” kelimesi açıktır ki “modern”le eş anlamda kullanılmakta ve Osmanlı ve ardından
Cumhuriyet modernleşmesine karşılık gelen bir sanattan söz edilmektedir. Özpınar (2016, s.60),
“çağdaş” teriminin “küresel sanat”la ilişkilendirilen günümüzdeki kullanımından önce, hem çağın
sanatına hem de modernleşme projesini temsil eden kültürel bir niteliğe işaret edecek şekilde
kullanıldığını hatırlatır ki Tansuğ’un kitabı da bu kullanımın sayısız örneklerinden biridir. Ayrıca
“çağdaş”ın Türkiye’deki “küresel sanat” pratikleri için kullanılan yegâne terim olmadığı, aynı
bağlama işaret etmek üzere “güncel sanat” teriminin, üstelik görece sık biçimde, kullanıldığı da
belirtilmelidir.
Çağdaş sanat özelinde Türkiye’deki sanat tarihi anlatılarına bakıldığında bu sanatın “ilk
denemeleri”, “gelişimi”, “kendini göstermesi” ya da “modernden evrilmesi” hususlarında farklı
tarihler ya da dönemler ileri sürüldüğü, buna karşılık “başlangıç”ın 1990’lara tarihlendirildiği
görülür (Özpınar, 2016, s.61). Bu durum, çağdaş sanatın başlangıcına ilişkin dünya genelindeki
kabule koşuttur ve bu sanat türünün küresel karakterinin sözde bir durum olmadığına işaret eder;
çağdaş sanat, Doğu Avrupa’da, Batı Avrupa’da, Hindistan’da ya da örneğin Çin’de ivmelendiği
dönem, 1990’lardır.
Dünya’nın küçük bir köye dönüştüğünden söz edilen bu yıllarda sınırlar zayıflamış, ulus-devletlerin
hükümranlık hakları daralmış, bu küresel köyün yönetimi devletlerüstü yeni küresel
organizasyonlarca gerçekleştirilmiş, finans ve sermaye hareketlerinin yönetimi sayıları giderek
artan Dünya Ticaret Merkezi ya da Dünya Bankası gibi küresel organlara geçmiş, kaçınılmaz bir
süreç olarak görülen küreselleşme, devletlerin bu sürece uyumları ile doğru orantılı olarak yeni bir
dünya tasavvurunu ve sorunları da beraberinde getirmiştir (Yasa Yaman, 2011, s.137).
Türkiye’de 90’lı yıllar, sanat anlayışında ciddi bir kırılmanın yaşandığı, gelenekle kopuşun, sert
çıkışların/sıçramaların görüldüğü, hem politik, toplumsal ve kültürel alanda hem de sanatta yasakaşmaların deneyimlendiği, bir anlamda milat noktası olarak tanımlanacak bir dönemdir. Bu dönem
sanatındaki en temel dönüşümler, dünyada da Türkiye’de de, disiplinlerarasılık, ilişkisellik ve
giderek daha da büyüyen bir “ağ toplumu”na doğru geçiştir (Tüzünoğlu, 2007, s.5-16). Bienaller,
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sanat festivalleri, uluslararası gezici sergiler gibi etkinlikler, alternatif, yenilikçi sanatsal yönelimler
ve küratörler tarafından gerçekleştirilen sergiler yoluyla yeni bir gösterim dili kurulur. Batıyla yakın
bir etkileşim içine girmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki geniş-ölçekli, uluslararası sergilerde yer
almaya başlayan Türk sanatçılar, Venedik, Lyon, Sao Paulo, Sydney ve Kwangju gibi önemli
bienallere davet edilir. Uzun bir aranın ardından 1990 yılında Türkiye, Beral Madra’nın
küratörlüğünde Venedik Bienali’ne yer alır (Yalçın Beldan, 2012, s.613-615). Türkiye’deki sanatsal
üretim, dünya sanatıyla eşzamanlı hale gelir.
Sanatın ve sosyal bilimlerin sınırları zorlanarak, sanatın sosyal bilimlerden, sosyal bilimlerin de
sanattan beslendiği melez bir disiplin doğar (Pelvanoğlu, 2009, s.109). Sanatçılar salt estetik, kapalı
bir dilin ötesine geçerek, sosyolojiye, felsefeye, popüler kültüre, sinemaya, teknolojiye
yönelirlerken (Çalıkoğlu, 2008, s.11) modernist, belirleyici üslup yadsınır; ‘yüksek’ ve ‘aşağı’
kültür, ‘seçkin’ sanat ve ‘kitle’ sanatı arasındaki modernist ayrımlar yıkılmaya çalışılır (Tut,
t.y.,s.96). Bu, “modern sanatı genelde yalnız resim, özelde resim, özgünbaskı, heykel, seramik
ayrımlarıyla ele alan anlayışların bütünüyle terk edildiği (…) sanatın başka bir mecrada kendini
tanımladığı, modernizm eleştirisinin hız kazandığı” bir dönemdir (Yasa Yaman, 2011,s.139-141).
4. Çokkültürlülük, Kimlik Politikaları ve Çağdaş Türk Sanatı
Tüm bunlar, Hasan Bülent Kahraman’a (2013, s.170) göre Türkiye’de yeni bir dönemin
başlangıcıdır ve 1990’lardan itibaren gerek yöntemsel gerekse zihinsel olarak görselliği üretme
yaklaşımımızın değişmesine yol açmıştır. Bu değişime “modern-ötesi” olarak değinen yazara göre
aktarmacı bir görsellik üzerinden kurulan modernizm artık tamamlanmış ve Türkiye’de içinde
yaşanan hayat ve içinde yaşanan ortamdan türeyen bir görselliğe geçilmiştir.
Bu yeni görselliğin sorunsallaştırdığı temel kavramlardan biri, belki de ilki “kimlik”tir. Ulus Baker
(2015, s.95) “Kimlik politikaları dönemine girdik. Üstelik Türkiyecek, belki de dünyacak altüst
olmuş bir kimlikler savrukluğu halindeyken bunları ayrı ayrı, üst ve alt kimlikler diye tartışmaya
devam ediyoruz.” diyerek genelde “kimlik”, özelde “ulusal-kimlik” olgusunun Türkiye sosyokültürel ortamındaki ağırlığına işaret eder. Bu doğrultuda 1990 sonrasında çağdaş Türk sanatı altkimlik, etnik köken, sahip olunan bedensel farklılığın demokrasi kültürü içindeki yeri, kimliğin
hayat açısından gerekliliği, insan yaşamının çokbiçimli çeşitliliğini sorgular. Bu dönemin pek çok
çalışması, özne iktidar ilişkilerini, iktidarın bireyi kategorize ederek gündelik yaşama akışını, bireyi
özneye dönüştüren iktidar biçiminin denetim ve bağımlılık yaratıcı gücünü göstermeye çalışır
(Çalıkoğlu, 2008, s.13-14).
Bu durumun ortaya çıkışına kaynaklık eden temel bağlamın ülkenin küresel kapitalizmle
bütünleşmesi, daha dar bir bakış açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ve bu
sürecin bir parçası olarak öne çıkan “çokkültürlülük” kavramı olduğu söylenebilir. “1990’lı yılları
belirleyen en önemli oluşumlardan biri 1992’de kurulan Avrupa birliğidir” diyen Zeynep Yasa
Yaman (2011, s.137), 1990’ları “Türkiye’nin geleceğini AB’ye endekslediği yıllar” olarak tanımlar.
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AB’nin resmi web sitelerinden biri olan Avrupa Gençlik Portalı’nda “farklı kültürel, dini, dilsel ve
etnik kökendeki insanların yurtta barış içinde yaşamaları” olarak tanımlanan çokkültürlülük, postmodern dönemde şekillenen bir olgudur ve çıkışı itibariyle post-modern dönemin çeşitlilik,
çoğulculuk gibi özelliklerinde temellenir (Yakışır, 2009, s.1). Çokkültürlülük kavramının Avrupa
Birliği’nde kimlikler konusundaki ilgiyi “ulus”tan “halk” a doğru kaydırdığına dikkat çeken
Emiroğlu (2016, s.93-94), “kimlik politikaları”nın bu çokkültürcü yaklaşımın politik alandaki
görünümü ve temsili olduğunu ifade eder. Daha 80’li yıllarda liberal politikaları ile farklı gruplara
açılan ANAP hükümetleri, farklılıkları görünür kılan çokkültürlü politikalarıyla her türlü sosyal
kümeyi kucaklamak ister ve Türkiye’nin dünya uygarlığına katkılarını, farklı coğrafyalara yayılan
din, dil ve kültüre, çoğulcu/çok kimlikli yapıya sahip çıkarak açıklar (Yasa Yaman, 2011, s.133).
1994’te dönemin başbakanının “Ne mutlu Türkiye’nin vatandaşıyım diyene!” ifadesini kullanması
ve “Türkiyelilik” kavramını ortaya atması, AB ile Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerinin
başladığı 2003’te bu kavramın kuvvetli biçimde yeniden gündeme gelişi, aynı temel üzerinde ortaya
çıkan durumlardır.
Genelde kimlik, özelde ulus/ulus-devlet kavramlarının sorgulandığı sanatsal pratikler de açıkça bu
bağlamın birer parçasıdırlar.
Türkiye’deki ilk enstalasyon sanatçılarından biri olan Hale Tenger’in 1992’deki 3.Uluslararsı
İstanbul Bienalinde yer alan Böyle Tanıdıklarım Var II adlı duvar enstalasyonu, Türkiye’ye yönelik
eleştirel bir tavır taşır: Yunan mitolojisinde bağ bahçeyi kem gözlerden koruyan ve ereksiyon
halindeki penisi ile bilinen Priapos Türk bayrağının ay ve yıldızını oluştururken, ay-yıldız dışındaki
bölgede iktidara yani Priapos’a tabi olan ve üç maymunla temsil edilen sessiz halk yığını bulunur
(Pelvanoğlu, 2016, s.132). Çalışma Ahu Antmen’e göre sadece erkek hegemonyasını değil fakat
aynı zamanda pasif toplumsal kabullenişi de eleştirerek ulusal kültürün uyumluluğu mitini de yapı
söküme uğratır. Aydan Murtezaoğlu ise modernist vaadi ve onun toplumsal yansımalarının içsel
dinamiklerini sorgular. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün halka, Latin
harflerine dayalı yeni Türk alfabesini tanıttığı 1928 tarihli ünlü fotoğrafından yola
çıkan Karatahta serisinde (1992-1993), “belleğin [sözde] sıfır noktasına indirilmesi ve her şeyin
[sözde]tek perspektiften yazılması” (Kortun ve Kosova, 2014, s.77) sorgulanır. Memed Erdener
Mazgalyürek’te (2000) olduğu gibi Anıtkabir’i kutsallığı bozulmuş, basit bir forma indirgeyerek
farklı gündelik sahnelere montajladığı kompozisyonlar üretir (Kortun ve Kosova, 2014, s.78); Halil
Altındere’nin Tabularla Dans I (1997) adlı eserinde Türk lirası üzerinde Atatürk, utanç içinde
yüzünü elleriyle kapatmış haldedir.
Dönemin çokkültürlülük kavramı ekseninde şekillenen sosyo-kültürel ortamının bir diğer yüzü de
sanat tarihsel anlatılarda “Türk” kelimesinin kullanımından kaçınma şeklinde ortaya çıkar. Ceren
Özpınar’ın (2016, s.118) araştırmasına göre 1977 yılında bir metinde Almanya’nın Beyreuth
kentinde yaşayan ve bir topluluk oluşturarak eserlerini sergileyen bir grup Türk sanatçı için
“Türkiyeli” sözüne yer verilmesi, bu durumun erken tarihli bir örneğidir. Erken tarihli bir diğer
örnek de Beral Madra’nın 1982’de Sanat Çevresi dergisi için kaleme aldığı bir makalede de “Türk
Güncel Sanatı” yerine “Türkiye’de Güncel Sanat” ifadesini kullanmasıdır. Özpınar (2016, s.119),
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“Türk” yerine “Türkiye” kullanımının tercih edilmesinin 1990 sonrası dönemde daha sık
karşılaşılan bir olgu olduğunu ve 2000’lerde “Türk sanatçı” ve Türk sanatı” gibi kullanımların
azaldığını belirtir. Yazara göre bu, toplumsal ve politik olgularla bağlantılı olarak ulus-devlet
söyleminin ve bunun uzantısı olan “Türk” üst kimliğinin sanat tarihsel anlatılarda çözülmeye
başlamasıdır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Ceren Özpınar, sanat tarihsel anlatılarda Türkiye” ve/ya da “Türkiyeli” gibi kullanımların öne çıkışı
bağlamında “Sanatçıları ve yapıtları, etnik, dinsel veya linguistik kimlikleri yerine, yaşadıkları veya
çalıştıkları coğrafyaya göre ele alan bu kullanım, ‘Türk’ örneğinde olduğu gibi dışlayıcı değil
kapsayıcı bir nitelik taşır” der. Bu, konuya makul bir yaklaşım getirmekle beraber kimi noktaları
perdeleyen bir yorumdur. Sanat tarihsel söylem üzerinde odaklanmasalar da konunun farklı birkaç
okumasına değinilebilir: Ulus-devlet projesinin bugün ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya
olduğunu belirten Canatan (2009, s.80), bu meydan okumanın özü itibariyle toplumdaki her türlü
birlik ve ortaklığı bozarak “çeşitlilik” olgusuna vurgu yapan “çokkültürlülük”/ “çokkültürcülük”
olduğunu söyler. Artun’sa (2015, s.202) “…kültürel farklılığın, dinsel ve etnik farklılığın himaye
edildiği bu yeni ‘çokkültürlü’ liberalizm bünyesinde, kültürler farklılaştıkça birbirlerine hasım
olurlar” der. Ulusal kimlikle ilişkilendirilen problemlerin, ulusal kimliğin kendisinden değil fakat
ona atfedilen dar, etnik tabanlı, hoşgörüsüz, saldırgan ve son derece bağnaz karakterin
kabullenilmesinden kaynaklanmakta olduğunu söyleyen Fukuyama (2018) ise çağdaş dünyada ırk,
etnisite, din, cinsiyet, cinsel tercih vb. açısından çeşitlilik olgusunun hem yaşamın bir gerçeği hem
de bir değeri olduğunun altını çizmekle beraber, Suriye ve Afganistan örnekleri üzerinden ulusal
kimliğin çözülüşündeki tehlikelere de işaret eder. Popüler bir örnek de ABD’de yayın yapan Fox
News kanalının sunucusu Tucker Carlson ile verilebilir. Carlson ülke medyasının, Kentucky’deki
Covington Katolik Yüksekokulu öğrencileri ve Amerikan yerlisi aktivist Nathan Phillips üzerine
odaklanışını eleştirir ve “Kimlik politikaları bu ülkeyi bir yabancı istilasından daha büyük bir hızla
yok edecek” der (Concha, 2019).
Konu sanat tarihsel söylem ve sanatsal pratikler özelinde daraltıldığında ulusal kimlikteki çözülme
bağlamında Batı dünyasıyla benzerliğin söz konusu olmadığı genellemesini yapmak mümkündür.
Zeynep Yasa Yaman “Ekonomik değişimin yanı sıra kültürün de küreselleştiği 1990 sonrası süreçte
hegemonik gücü elinde tutan Avrupa ülkelerinin öteki modernliklerin görünmesine de ortam
sağlamakla beraber kendi kültürlerini empoze etmeyi sürdürdüklerini belirtir. Örneğin bienal
denilen toplu gösterimlerin en eski ve en meşhur örneklerinden biri olan Venedik Bienali, İstanbul
bienallerinden farklı olarak ülke pavyonlarına dayalı ulusal bölümlemenin açıkça çözülüşüne karşı
güçlü bir direnç içindedir (Lisiewicz, 2013, s.53). Sydney’de gerçekleşen Ulusal: Yeni Avustralyalı
Sanatı 2017 (The National: New Australian Art 2017) adlı çağdaş sanat sergisinde Avusturalya’nın
çoğulculuğu ve farklılıklara hoşgörüsü, bir ulusallık vurgusu eşliğinde kutlanır (Larsson, 2017,
s.11). Alain Quemin (2015), küresel sanat ortamında öne çıkan sanatsal organizasyonda sanatçıların
ulusal kimliklerinin ne denli belirleyici olduğunu ve ABD, Birleşik Krallık ve Almanya’nın bu
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organizasyonlarda nasıl ulusal bir hegemonya kurduklarını hayli detaylı analizlerle okuyucularıyla
paylaşır. ABD’li sanat tarihçisi Thomas DaCosta Kaufmann (2014, s.101) ise “ulusçu varsayımlar
çalışmalarımızın derininde nakşolunmuş halde kalmaya ve çağdaş sanat tarihsel söylemlerimizin
bile çoğuna temel oluşturmaya devam ediyor” diyerek Birleşik Devletlerdeki sanat yazılarına
ilaveten, son birkaç on yıldır İngilizce konuşan dünyanın diğer önemli araştırmacılarının da
Avrupa’daki ulusal “görsel kültür”e yaklaşımlarının benzer olduğuna dikkat çeker. Kaufman,
sözlerini ulusal kimliğin öne çıkarıldığı sanat tarihsel yayınlardan örneklerle sürdürür. Dolayısıyla
“küresel sanat” çağında sanat tarihsel söylemin sözde ırkçı dilinden vazgeçmesinin küresel bir olgu
olduğu doğru değildir ve bu vazgeçiş fazlasıyla Türkiye’ye özgü bir durum gibi görünmektedir.
Menderes Çınar’a (s.295). göre Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989 yılından, muhtemelen 11 Eylül
saldırılarının gerçekleştiği 2001 yılına kadar geçen dönemi kapsayan “küresel 1990’larda” yaşanan
bazı gelişmeler “Kemalist paradigma”nın çözülmesini kolaylaştırmıştır. Konunun farklı bir
boyutuna odaklanan bu araştırmada “Kemalist paradigma” yerine “ulusal kimliğin” çözülüşü temel
alınmış ve 2000’li yıllarda büsbütün ivmelenen bu çözülüşte diğer pek çok faktörün yanı sıra “Türk
çağdaş sanatı”nın bir kısmının da payı olduğu gösterilmeye çalışılmış, sanat tarihsel söylemdeki
değişiminde tamamen aynı dinamikler üzerinde gerçekleştiğine vurgu yapılmıştır.
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DİZEL-BENZİN-ETANOL KARIŞIM YAKITLI SIKIŞTIRMA ATEŞLEMELİ BİR
MOTORDA DEĞİŞEN ENJEKSİYON AVANSI VE SIKIŞTIRMA ORANININ
PERFORMANSA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Ramazan ŞENER1*
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Özet
İçten yanmalı motorların egzoz emisyonunu azaltmak ve performansını arttırmak için alternatif
yakıt arayışları devam etmektedir. Ancak mevcut motorların, dizel ve benzin yakıtına göre çalışma
parametreleri kalibre edilmektedir. Bir boyutlu modeller farklı yakıtlara göre, motor
parametrelerinin optimize edilmesi için, güvenilir ve süreci hızlandıran araçlardandır. Bu çalışmada
sıkıştırma ateşlemeli turbo şarjlı bir motorda dizel-benzin-etanol yakıt karışımın performansa etkisi
incelenmiştir. Yakıt olarak %80 dizel, %10 benzin ve %10 etanol kullanılmıştır. Mevcut durumda
dizel yakıt için uygun olan sıkıştırma oranı ve enjeksiyon avansı, dizel-benzin-etanol yakıt karışımı
kullanılacağı için yeni yakıta göre tekrar belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü dizel ve dizel-benzinetanol yakıt karışımının yanma karakteristiği farklıdır. Bunun içine, 14.5 ve 18.5 sıkıştırma oranı
arasında 5 farklı sıkıştırma oranı ile bir boyutlu bir model kullanılarak simüle edilmiştir. Ayrıca -9
ve -1 krank açısı arasında 5 farklı enjeksiyon avansı simüle edilmiştir. Buna göre, kullanılan yakıt
karışımın en iyi performansı vereceği, çalışma parametreleri tespit edilmesi hedeflenmiştir.
En yüksek motor gücü 18.5 sıkıştırma oranı ile elde edilmiştir. Ancak bu sıkıştırma oranı değerinde
195 bar civarında maksimum silindir içi basınç oluşmaktadır. Mevcut durumda kullanılan 16.5
sıkıştırma oranı ile maksimum silindir içi basınç değeri 170 bar olarak bulunmuştur. Daha yüksek
güç elde etme hedefinin yanında motor dayanımı da göz önüne alınması gerekmektedir. Çok yüksek
silindir içi basınçlar motor ömrü ve dayanımı için risktir. Değişen enjeksiyon avansı ile maksimum
güç ve tork -9 enjeksiyon avansı ile elde edilmektedir. Bu avans değeri ile silindir içi maksimum
basınç değeri 174 bar’ı geçmemektedir. Motor güç ve tork değeri mevcut duruma göre %4 civarı
artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bir Boyutlu Modelleme, Sıkıştırma Oranı, Enjeksiyon Avansı, Etanol-BenzinDizel.
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GİRİŞ
Sıkıştırmalı ateşlemeli motorlarda, emisyonların azaltılmasına yönelik yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. Enjeksiyon sisteminin iyileştirilmesi, yanma odasının optimizasyonu, farklı yanma
konseptleri ve alternatif yakıtların kullanımı gibi birçok alanda çalışılmaktadır. Motorlar dünya
genelinde oldukça yaygın olarak kullanıldığı için, emisyon ve yakıt veriminde en küçük bir
iyileştirme toplam emisyon değerlerinde tonlarca azalma ve tonlarca yakıt kullanımın azalması
anlamına gelerek, yekûn teşkil etmektedir.
Mevcut sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar, dizelin yanında belli oranlarda benzin ve etanol karışımı ile
çalışabilmektedir. Bu kullanılan karışım, bir takım çalışma parametresi iyileştirmesi ile motorun
performansının arttırılması ve emisyon değerlerinde azalmaya neden olmaktadır. Bu konuda, bir
çok çalışma yapılmıştır, onlardan bir kısmı aşağıda sunulacaktır.
Harari ve diğ. benzin gibi yüksek oktanlı yakıtların ve etanolün, ayrıca dizel, biyodizel gibi yüksek
basınçlı CRDI enjekte edilmiş yüksek setan yakıtların kullanılması, sıkıştırma ateşlemeli
motorlarının emisyon değerlerinin azaltılabileceğini tespit etmişlerdir. Bu doğrultuda, reaksiyon
kontrollü sıkıştırma ateşlemeli bir motor geliştirmişlerdir ve bu motor, hem yüksek oktanlı hem de
yüksek setanlı yakıtlarla çalıştırıldı. Çalışmalarının sonucunda, B20 ve benzin ile çalışan motorun
sonuçlarında, dizel moduna göre %10 benzin enjeksiyonunun NO X emisyonunu %6,67 ve is
emisyonunu %4,52 oranında azalttığı sonucuna varıldı. Bununla birlikte, yüksek hidrokarbon ve
karbon monoksit emisyonları sırasıyla %12,5 ve %7,6 oranında artmıştır (Harari et al., 2020).
Pinazzi ve diğ. bir sıkıştırma ateşlemeli motoru üç farklı yakıt karışımı ile çalıştırmışlardır. %100
benzin, %90 benzin - %10 dizel ve %80 benzin - %20 dizel içeriğine sahip benzin-dizel karışımları
kullanılmıştır. Düşük yük koşullarının araştırılması için, tüm yakıt karışımları için 20 mg/çevrim
yakıt kullanmışlardır. Motorda 146 derece sprey açılı dizel enjektör ve 70 derece sprey açılı ikinci
bir enjektör kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda, daha dar sprey açılı enjektör kullanılan
durumda, emme havasında herhangi bir ısıtıcı kullanılmaksızın, benzinin kendi kendine
ateşlemesine olanak sağladığını gözlemlemişlerdir. Düşük is ve NOX emisyonuna rağmen, benzinin
yanması yüksek CO ve HC emisyonlarına neden oldu. Dar sprey açılı enjektör kullanılan durumda,
karışımın dizel içeriği arttığında, yakıt reaktivitesinin iyileştirilmesi, CO ve HC emisyonları
açısından önemli bir fayda olmaksızın is emisyonlarında artışa yol açtı. Yüksek sprey açılı enjektör
ile, kararlı yanma elde etmek için, %90 benzin - %10 dizel ve %80 benzin - %20 yakıt
karışımlarını kullanarak emisyon değerleri daha aşağı çekilmesi hedeflenmiştir. En iyi sonuç, %90
benzin - %10 dizel karışımı ve yüksek sprey açılı enjektör ile elde etmişlerdir. Bu kombinasyon ile
düşük NOX ve is emisyonu salındığı ölçülmüştür (Pinazzi, Hwang, Kim, Foucher, & Bae, 2018).
Goyal ve diğ. ilk enjeksiyon karışımının homojenliğinin kontrol edilmesinde birinci enjeksiyon
oranının ve yakıt ateşleme kalitesinin ayırt edici rolünü benzinli sıkıştırmalı ateşlemeli tek silindirli
bir motorda, ikinci enjeksiyon şarjı ön karıştırmasının ayırt edici rolünü araştırmışlardır. Çift
enjeksiyon modunu 2000 rpm'de ve 940 kPa IMEP değeri ile çalıştımışlardır. İlk enjeksiyon oranı,
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yakıt ateşleme kalitesi, önceden karıştırılmış şarj oranı üzerindeki etkilerini çalışmışlardır.
Karışımının homojenliğinin artması, yanmamış hidrokarbon ve karbon monoksit emisyonlarının
artmasına sebep olmuştur. Oktan sayısının artması daha yüksek ısı salınımına ve dolayısıyla motor
veriminin artmasına sebep olmaktadır. NOX emisyonları ve motor gürültüsü artarken, yanmamış
hidrokarbon, karbon monoksit ve is emisyonları azalmaktadır (Goyal, Kook, & Ikeda, 2019).
Benajes ve diğ. reaktivite kontrollü sıkıştırma ateşlemeli, yüksek sıkıştırma oranlı (17.1) bir
motorda E85 yakıtının kullanımı çalışmışlardır. Bu kullanılan yakıta göre motor, tekrar haritalanma
işlemi yapmışlardır. Dizel-E85 ile reaktivite kontrollü sıkıştırma ateşleme haritaları, motoru dizelbenzinle haritalamak için önceki çalışmada kullanılan toplam yakıt enerjisini referans alarak elde
etmişlerdir. Buna göre, her iki yanma konseptinin (dizel-E85 ve dizel-benzin) doğrudan
karşılaştırılması, E85'in motor haritasının 2 bar civarında uzatılmasına izin verdiğini ortaya koydu
ve yüksek yük bölgesine doğru ortalama efektif basıncı göstermiştir. Ayrıca, her iki reaktivite
kontrollü sıkıştırmalı ateşleme konsepti arasındaki emisyonlar ve performans açısından farklılıklar,
çeşitli değişkenlerin haritaları arasındaki farkın yapılmasıyla vurgulamaktadırlar (Benajes, García,
Monsalve-Serrano, & Villalta, 2018).
Yukarıda sunulan çalışmalara göre, farklı yakıtların sıkıştırma ateşlemeli motorlarda, farklı
konseptlerle kullanılması, motor çalışma parametreleri optimize edilerek, emisyonların azalmasına
ve motor veriminin azalmasına sebep olmaktadır. Farklı yakıt karışımlarının en verimli şekilde
kullanabilmesi için çalışma parametreleri yeni yakıta göre kalibre edilmelidir. Kalibrasyon
çalışması deneysel olarak yapılabilmenin yanında, hem daha az zaman ile hem de daha az maliyet
ile doğrulanmış bir boyutlu modeller kullanılabilir. Bu çalışmada, %80 dizel - %10 benzin - %10
etanol yakıt karışımı sıkıştırmalı ateşli bir motorda kullanımının performansa etkisi bir boyutlu
model ile incelenmiştir. Dizelin kimyasal özelliği ile bu karışımın kimyasal özelliği farklı olduğu
için sıkıştırma oranı ve enjeksiyon açısı tekrar kalibre edilmiştir.
1. MATERYAL VE YÖNTEM
Turbo aşırı beslemeli, sıkıştırma ateşlemeli, altı silindirli motorda, dizel-benzin-etanol yakıt
karışımı kullanılmıştır. Test motoru, GT-Suite yazılımı kullanılarak bir boyutlu olarak
modellenmiştir (şekil 1). Motorda %80 dizel, %10 benzin ve %10 etanol karışımı yakıt olarak
kullanılmıştır. Bu yakıt karışımıyla motorun sıkıştırma oranı ve enjeksiyon avansının motor
performansına etkisi incelenmiştir. Bu yakıt karışımı kullanan motor için en uygun sıkıştırma oranı
ve enjeksiyon avansı seçilmesi amaçlanmıştır.
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Şekil 1. Test motorunun QD modeli.
Test motoru 4.7 litre, 100 mm piston çapı ve stroka sahiptir. Motorun silindir sayısı 6’dır (tablo 1).
Yanma modeli olarak DI-Wiebe kullanılmıştır. Emme, egzoz manifold ve portlarla, supaplarla ve
aşırı emiş sistemi ile motorun gerçekçi bir modeli oluşturulmuştur. Motor mevcut durumda 209.5
kW güç, 555.7 Nm tork üretmektedir.
Tablo 1. Motor karakteristiği.
Motor hacmi
Silindir çapı
Strok
Sıkıştırma oranı
Silindir sayısı
Ateşleme sırası

4.7 l
100 mm
100 mm
16.5
6
1-5-3-6-2-4

Fren gücü
Fren Torku
ÖYT

209.5 kW
555.7 Nm
247.4 g/kWh

2. ANALİZ VE BULGULAR
2.1. Sıkıştırma Oranının Etkisi
Motorun, dizel-benzin-etanol karışım yakıtı ile 14.5, 15.5, 16.5, 17.5 ve 18.5 sıkıştırma oranlarının
performansa etkisi incelenmiştir. Mevcut durumda 16.5 sıkıştırma oranı ile çalışmaktadır. Şekil
2’de farklı sıkıştırma oranına göre silindir içi basınçları görülmektedir. Sıkıştırma oranı arttıkça,
silindir içi basıncı artmaktadır.
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Şekil 2. Farklı sıkıştırma oranlarına göre silindir içi basınç değerleri.
Sıkıştırma oranı arttıkça güç ve tork değeri artmaktadır. 14.5 sıkıştırma oranı ile 209.5 kW güç ve
555.7 Nm tork elde edilirken, 18.5 sıkıştırma oranı ile 213.8 kW güç ve 567.1 Nm tork elde
edilmektedir (şekil 3). Ayrıca özgül yakıt tüketimi, 18.5 sıkıştırma oranının, 14.5 sıkıştırma oranına
göre %2 oranında daha azdır. Verim de benzer şekilde sıkıştırma oranı ile artmaktadır (şekil 4).

Şekil 3. Farklı sıkıştırma oranlarına göre güç ve tork değerleri.

Şekil 4. Farklı sıkıştırma oranlarına göre özgül yakıt tüketimi ve fren verimi değerleri.
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Güç, tork ve verim artışı ayrıca ÖYT azalması ile birlikte, sıkıştırma oranı ile birlikte silindir içi
maksimum basınçlar da artmaktadır (şekil 5). Öyle ki, sıkıştırma oranı 18.5 değerine çıktığında
silindir içi maksimum basınç 195 bar’ı bulmaktadır. Bu değer de mevcut durumda 170 bar
olduğundan motor dayanımı ve ömrü açısında risktir. Motor performans değerlerini arttırmak için
sıkıştırma oranı arttırılacaksa, motor dayanımı da değerlendirilmelidir. Mevcut duruma göre
yaklaşık %1’lik güç ve tork değerleri artışına karşılık, yaklaşık %14’lük silindir içi maksimum
basınç değeri artışı olmaktadır.

Şekil 5. Farklı sıkıştırma oranlarına göre silindir içi maksimum basınç değeri.
2.2. Enjeksiyon Avansının Etkisi
Motor, üst ölü noktadan önce 1, 3, 5, 7 ve 9 derece krank açsı enjeksiyon avansı ile modellenerek,
performans değerleri incelenmiştir. Mevcut durumda enjeksiyon avansı 5 derece krank açısıdır.
Şekil 6’da farklı enjeksiyon avansı göre silindir içi basınçları görülmektedir. Enjeksiyon avansı
değişimine göre silindir içi basınç eğrisinin karakteristiği değişmektedir. Enjeksiyon avansı 9 derece
için, maksimum basıncın elde edildiği krank açısı sağa kaymaktadır.

Şekil 6. Farklı enjeksiyon avanslarına göre silindir içi basınç değerleri.
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Motor güç ve tork değeri, enjeksiyon avansı önce alındıkça artmaktadır (şekil 7). Enjeksiyon avansı
9 derece için maksimum güç ve tork elde edilmektedir. Mevcut durumda 212.2 kW olan motor
gücü, enjeksiyon avansı 9 dereceye çekildiğinde 220.6 kW olmuştur. Yakıt debisi ve motor devri
farklı enjeksiyon avansları ile sabit bırakıldığı için, güç ve tork ile doğru orantılı olarak ÖYT değeri
de değişmektedir. Enjeksiyon avansı öne alındıkça, ÖYT değeri düşmektedir. Enjeksiyon avansı 9
derece için, mevcut duruma göre yaklaşık %4 ÖYT değeri azalmaktadır. Benzer şekilde motor
verimi de en yüksek 9 derece ile elde edilmiştir (şekil 8).

Şekil 7. Farklı enjeksiyon avanslarına göre güç ve tork değerleri.

Şekil 8. Farklı enjeksiyon avanslarına göre özgül yakıt tüketimi ve fren verimi değerleri.
Farklı enjeksiyon avansına göre, silindir içi maksimum basınç değerleri şekil 9’da verilmiştir.
Sıkıştırma oranı değişiminin aksine olarak, silindir içi maksimum basınç, enjeksiyon avansına göre
doğrusal olarak değişmemektedir. Enjeksiyon avansı 9 derece durumu için, yaklaşık %4’lük güç ve
tork artışının yanında silindir içi maksimum basınç yalnızca %2.6 artmaktadır. Bu değer toleranslar
içinde kalabileceği düşünülmektedir. Buna göre Enjeksiyon avansı 9 derece, bu yakıt karışımı için
en uygun değer denilebilir.
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Şekil 9. Farklı enjeksiyon avanslarına göre silindir içi maksimum basınç değeri.
SONUÇLAR
Sıkıştırma ateşlemeli, turbo şarjlı, direkt enjeksiyonlu bir motor, bir boyutlu olarak modellenmiştir.
Bu motor, dizel-benzin-etanol yakıt karışımı ile çalışmaktadır. Kurulan modele göre, sıkıştırma
oranı ve enjeksiyon avansı değerlerinin, motor gücü, torku, ÖYT ve verim üzerine etkisi
incelenmiştir. Mevcut durumda dizel yakıt için uygun olan sıkıştırma oranı ve enjeksiyon avansı,
dizel-benzin-etanol yakıt karışımı kullanılacağı için yeni yakıta göre tekrar optimize edilmelidir.
Sıkıştırma oranı 14.5 ila 18.5 arasında 5 farklı değer ve enjeksiyon avansı 9 ila 1 üst ölü noktadan
önce 5 farklı değer, bir boyutlu model kullanılarak modellenmiştir. Yapılan çalışmalara göre, en
yüksek motor gücü 18.5 sıkıştırma oranı ile elde edilirken, silindir içi maksimum basınç çok fazla
artmaktadır. Dayanım ve motor ömrü göz önüne alınırsa, istenilen bir durum olmadığı
anlaşılmaktadır. Enjeksiyon avansı 9 dereceye alındığında, motor gücü ve torku %4 artmaktadır.
Buna göre % 80 dizel - %10 benzin - %10 etanol karışımı kullanan mevcut motor için, sıkıştırma
oranı 16.5 ve enjeksiyon avansı 9 derece, motor performansı için en uygun değer denilebilir.
Gelecek çalışmalarda emisyon üzerinde etkisi de incelenerek ve daha geniş bir aralıkta optimum
değer elde edilmesi hedeflenmektedir.
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Özet
COVID-19'un küresel bir pandemiye hızla dönüşmesi ve COVID-19 için spesifik bir aşının
olmaması, dünyanın birçok bölgesinde tıbbi kaynakları yetersiz hale getirmiştir. Ayrıca hastalığı
erken bir aşamada tespit etmek ve enfekte bir hastayı izole etmek enfekte olmamış hastaların
sağlığını korumak ve kaynak yetersizliği oluşturmamak için çok önemlidir.
Test kitlerinin küresel çaptaki yetersizliği ve sonuç analizlerinin uzun sürmesi erken tespiti
geciktirmiştir. COVID-19 tespitini hızlandırmak için ultrason görüntülenmesinin kullanılması daha
önemli bir role sahiptir. Ultrason, dünya genelindeki tıbbi tesislerde bulunur. Bilgisayarlı tomografi
(BT) verilerinden hasta ciğerlerindeki bakteri ve virüslerin bilgisayarlı görü ile analiz edilmesi,
COVID-19 ile mücadelede kullanılan sağlık kitleri ve diğer virüs tespit yöntemlerinden daha etkili
ve hızlı bir yöntem sunmaktadır. Göğüs BT'sine göre COVID-19'un erken tespiti, hastaların
zamanında tedavi edilmesini sağlayacak ve hastalığın yayılmasını kontrol etmeye yardımcı
olacaktır.
Ultrason görüntülerinin hasta haklarını korumak için paylaşımı hasta iznine bağlı olmasından dolayı
veri elde etmek zor ve kısıtlı olmaktadır. Bu veri kümesi çeşitli çevrimiçi kaynaklardan
oluşturulmuştur. Veri setimizde 864 COVID-19 olmayan 880 COVID-19 hastasından oluşan bir
akciğer ultrason veri seti kullanılmıştır.
Elimizde bulunan verileri işlemek için derin öğrenme (DÖ) metotlarından evrişimli sinir ağı (ESA)
kullanılmıştır. %95,43 doğruluk oranı elde edilmiştir. Derin öğrenme, COVID-19 hastalarını tespit
etmek için uygun bir metottur. Bu yöntem tıbbi bir kaynak optimizasyonu olup aynı zamanda
virüsün erken tespiti ve hasta sağlığı için oldukça önemlidir.
COVID-19 BT görüntülerinin derin öğrenme modelleri oluşturulup doğru bir şekilde
sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sonuçlar, bazı makine öğrenimi ve derin öğrenme modelleriyle
diğer biyomedikal problemlere de genelleştirilebilir. Hızlı ve güvenilir bir hastalık tespiti
sınıflandırma modeli, insan yaşamları için çok yararlıdır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi (BT), evrişimli sinir ağı (ESA), COVID-19, derin
öğrenme (DÖ).
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The rapid transformation of COVID-19 into a global pandemic and the lack of a specific vaccine for
COVID-19 has made medical resources inadequate in many parts of the world. It is also very
important to detect the disease at an early stage and to isolate an infected patient to protect the
health of uninfected patients and not create a lack of resources.
The global insufficiency of test kits and the long duration of results analysis delayed early
detection. The use of ultrasound imaging to speed up COVID-19 detection plays a more important
role. Ultrasound is available in medical facilities around the world. Analysing bacteria and viruses
in the patient's lungs with computed tomography (CT) data offers a more effective and faster
method than health kits and other virus detection methods used in the fight against COVID-19.
Early detection of COVID-19, according to chest CT, will ensure timely treatment of patients and
help control the spread of the disease.
Since sharing of ultrasound images to protect patient rights depends on patient consent, obtaining
data is difficult and limited. This dataset has been created from various online sources. In our data
set, a lung ultrasound data set consisting of 864 non-COVID-19 patients with 880 COVID-19 was
used.
Convolutional neural network (ESA), one of the deep learning (DÖ) methods, was used to process
the data we have. An accuracy rate of 95.43% was achieved. Deep learning is a suitable method for
detecting COVID-19 patients. This method is a medical resource optimization and is also very
important for early detection of the virus and patient health.
Deep learning models of COVID-19 CT images have been created and classified correctly. These
results can also be generalized to other biomedical problems with some machine learning and deep
learning models. A fast and reliable disease detection classification model is very useful for human
lives.
Keywords: Computed tomography (CT), convolutional neural network (ESA), COVID-19, deep
learning (DÖ).
GİRİŞ
Aralık 2019'da yeni korona virüs hastalığı 2019 (COVID-19) Çin'in Wuhan kentinde 170.000'den
fazla kişinin enfekte olduğu küresel bir pandemi haline gelmiştir [1]–[3]. Yüksek enfeksiyon
nedeniyle ve salgının bölgelerde hızlı yayılması sebebiyle, hızlı teşhis ve optimize tıbbi kaynak
tahsisi gereklilik göstermiştir. COVID-19'un doğru ve hızlı teşhisi, enfekte hastaların izole
edilmesine yardımcı olabilir ve hastalığın yayılmasını yavaşlatabilir. Ancak, salgın bölgelerinde
yetersiz tıbbi kaynaklar büyük bir zorluk haline gelmiştir [4]. Bu, COVID-19'un yayılmasını
hızlandırmıştır. Öte yandan, tıbbi kaynakların yetersizliği nedeniyle birçok enfekte hasta acil tedavi
altına alınamamaktadır. Sonuç olarak, hızlı teşhis ile yüksek riskli hastaları bulmak, COVID-19'un
kontrolü ve yönetimi için çok faydalıdır.
Covid-19 teşhis aracı olarak, BT'yi çok fazla maliyet eklemeden elde etmek kolay ve hızlıdır. BT
görüntüsünü kullanarak hassas bir teşhis aracı oluşturmak, teşhis sürecini hızlandırabilir ve
yayılmayı engeller.
Bir yapay zekâ yöntemi olarak derin öğrenme (DL), BT görüntüleri kullanılarak akciğer hastalığı
analizine yardımcı olmada umut verici sonuçlar göstermiştir [5]–[9]. DL, güçlü özellik öğrenme
yeteneğinden yararlanarak, BT görüntülerinden klinik sonuçlarla ilgili özellikleri otomatik olarak
çıkarabilir. DL modelleri tarafından öğrenilen özellikler, insanların algılaması zor olan ancak klinik
sonuçlarla güçlü bir şekilde ilişkili olan yüksek boyutlu soyut eşlemeleri yansıtabilir. Yayınlanmış
DL modellerinden [10], [11] farklı olarak, COVID-19 tanısal ve prognostik analiz için tam otomatik
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bir DL sistemi sağlaması hedeflenmektedir. Herhangi bir insan destekli açıklama gerektirmeden, bu
yeni DL sistemi klinik kullanımda hızlı ve güvenlidir.
Literatürde, daha önce COVID-19 BT veri setini kullanarak COVID-19 tanıma üzerine yapılan
çalışmalar; Wang vd. İlgi Alanı (ROI) mimarisini kullanarak 43 viral pnömoni tanısı konmuş 740
görüntü ve 42 COVID-19 vakasından 325 görüntü ile toplam 1065 görüntü veri setinde %85,2
doğrulukla başarı gözlemlenmiştir [10]. Xu vd. Derin Öğrenme (DL) metodu kullanarak 110
COVID-19 hastadan 219 görüntü, 224 IAVP hastadan 224 görüntü ve 175 sağlıklı insandan 175
görüntü ile toplam 618 görüntü veri setinde %86,7 doğruluk oranı gözlemlenmiştir [11]. Yang vd.
Yapay Zeka (AI) tabanlı model kullanarak 216 hastadan 349 COVID-19 görüntü ve 463 COVID-19
olmayan görüntü veri setinde %89 performans gözlendi [12]. Born vd. evrişimli sinir ağı
(POCOVID-Net) kullanarak 654 COVID-19 görüntü, 277 bakteriyel pnömoni ve 172 COVID-19
olmayan görüntü veri setinde %89 performans gözlendi [13].
1. GELİŞME
1.1. Veri Seti
Bu Veri Seti, Göğüs Röntgeni görüntülerini kullanarak COVID-19 Hastalığı Tespiti için artırılmış
X-ray Görüntüleri içerir. Veri kümesi, açık kaynak olarak kullanılabilen iki veri kümesinden
toplanır [14], [15]. Veri seti %90 eğitim %10 test verisi olarak ayrılmıştır. Veri setinin dağılımı
Tablo 1 de gösterilmiştir.
Tablo.1. Veri Seti Dağılımı
COVID-19

COVID-19 Olmayan

Toplam

Eğitim

88

86

174

Test

792

804

1596

Toplam

880

864

1744

1.2.
Evrişimli Sinir Ağı (CNN)
Evrişimli sinir ağı (CNN), verileri analiz etmek için denetimli öğrenme için bir makine öğrenimi
birimi algoritması olan algılayıcıları kullanan özel bir yapay sinir ağı türüdür. CNN'ler görüntü
işleme, doğal dil işleme ve diğer bilişsel görevler için geçerlidir. Evrişimli sinir ağı sistemi bazı
katmanlara sahiptir. Bunlar sırayla giriş, konvolüsyon, non-linear, havuzlama ve tam bağlantı
katmanıdır.
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Şekil.1. El yazısı rakamları sınıflandırmak için bir CNN dizisi [16].
1.3. AlexNet
AlexNet, büyük miktarda veri setinin eğitilmesinden öğrenildiği aktarım öğrenme modeli olarak da
bilinir. AlexNet, 2012 yılında ImageNet Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışmasını (ILSVRC)
kazandı. Birkaç evrişimli katman yığınını ve tamamen bağlı katmanları birleştiren 25 katmandan
oluşur [17].

Şekil.2. AlexNet mimarisi örneği [17].
1.3.1. Konvolüsyon Katmanı
Matematiksel olarak konvolüsyon 2 fonksiyonun birbirleri ile birleşip 3. fonksiyonu üretme
işlemidir. Kullanılan 1. fonksiyon bizim girdimiz olan resmimiz 2. fonksiyon ise girdiye uygulanan
bir filtredir. Kullanılan 2. Fonksiyon olan filtre girdi üzerinde kaydırılarak adım adım yürütülür. Bu
işlem basit bir matris çarpımıdır. İşlem sonucunda üretilen 3. fonksiyon ise derin öğrenme modelleri
için özellik haritası olarak adlandırılır.
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Konvolüsyon katmanı, sınıflandırıcımıza yardımcı olan görüntü özelliklerini öğrenmesi dolayısıyla
bu katman CNN'nin en önemli parçasıdır. Burada öğrenilen özellikler resmin özellikleridir. Bunlar
resmin kenarları, renkleri, desenleri ve şekilleri gibi birçok özelliğidir.

Şekil.3. Bir görüntü evrişimi ilkesi [18].
2.3.1.1. Filtrelerin Önemi
Filtre matrislerindeki değerlere bağlı olarak oluşturulan özellik haritaları değişiklik gösterir.
Filtre matrislerinin boyutları ve içeriği değiştikçe özellik haritaları da değişir. Evrişim, girdi
görüntüsünde aktardığımız küçük bölümler üzerindeki görüntü özelliklerini öğrenerek pikseller
arasındaki uzamsal ilişkiyi korur.
1.3.2. Aktivasyon Katmanı
Aktivasyon katmanı, elde edilen özellik haritası üzerine bir aktivasyon fonksiyonu uygulanarak,
özelliklerin düzenlenmesi gerekir. Aktivasyon fonksiyonun doğrusal olması nedeniyle modele
doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonu eklenir. Birçok farklı aktivasyon fonksiyonu vardır.

Şekil.4. ReLU aktivasyon grafiği [19].
1.3.3. Havuzlama Katmanı
Alt örnekleme diye bildiğimiz havuzlama katmanı konvolüsyon katmanından gelen özellik
haritasının boyutunu azaltma işlemidir. Burada azaltma işleminin amacı eğitimde uygulanacak
parametre sayısının azaltılmasıdır. Uygulanabilecek 3 farklı havuzlama işlemi vardır. Bunlar:
Maksimum, ortalama ve toplamdır.

https://www.29ekim.org/

119

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA

Şekil.5. En büyük değeri seçen havuzlama grafiği [20].
1.3.4. Tam Bağlantı Katmanı
Tek bir katmandaki tüm düğümlerin sonraki katmanın çıktılarına bağlanmasıdır. Tam bağlantı
katmanının sonuçları sınıf olasılıklarını vermektedir. Tüm sınıf olasılıkları toplamı 1 olmak
zorundadır. Son katmanda kullanılan aktivasyon fonksiyonu “softmax” aktivasyon fonksiyonudur.
1.4. Model
Bu seviyede topladığımız veri setimiz için AlexNet yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Yazılım ve
geliştirme için MATLAB kullanılmıştır. MATLAB’ın tercih edilme sebeplerinin başında kullanıcı
dostu ara yüzü sahip olması ve birçok hazır fonksiyona sahip olması sebebiyle tercih edilmiştir. İlk
olarak bir yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan katmanları biriktirebileceğimiz
bir yığın oluşturulmuştur. Evrişimli sinir ağı yapısına uygun olarak katmanlar sırayla yapay sinir
ağına eklenmiştir. İlk olarak giriş katmanı için veri setimizdeki resimler kullanılır. Bu model için
giriş katmanı şeklinde kullanılmıştır. Yapay sinir ağına sırayla konvolüsyon katmamaları
eklenmiştir. Konvolüsyonlar katmanları arasına ise havuzlama katmanları eklenmiştir. Bu sebeple
farklı özellik haritaları çıkarılmıştır. Ara katmanların tamamında aktivasyon fonksiyonu “relu” çıkış
katmanında ise “softmax” fonksiyonu kullanılmıştır. AlexNet modeli kullanıldığından dolayı veriler
sinir ağına 227x227 piksel olarak gönderilmiştir. Girdi boyutların azaltılması özelliklerin
kaybolmasına sebep olurken; girdi boyutlarının artırılması ise daha fazla donanıma ihtiyaç
gerektirdiğinden girdi boyutları bu şekilde seçilmiştir. Modeli birçok kez derledik. Her seferinde,
eğitim-doğrulama-test bölümü yeniden rastgele belirlendi. Algoritma maksimum döneme
ulaştığında veya doğrulama performansı önceden belirlenmiş bir eğitim dönemi boyunca
düştüğünde eğitim prosedürü durdu. Hiper parametreleri tekrar tekrar ayarladık ve bir doğrulama
setine dayalı olarak bu optimal hiper parametreleri bulduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda
%95,43 doğruluk oranına eriştik. Modelde eğitilen veri setinin dengeli olması ve sadece 2 sınıf
olması sebebiyle aşırı uyumluluk problemini gidermek için drop out yöntemi kullanılmıştır. Kayıp
fonksiyonu için “categorical cross entropy “yöntemi seçilmiştir. Optimize edici için ise “sgd”
kullanılmıştır. Öğrenme oranı ise “0.001” olarak ayarlanmıştır.
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Şekil.6. AlexNet modelinin Karmaşıklık Matrisi

SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda COVID-19 ile ilgili yüksek doğruluk oranına sahip bir model
oluşturulmuştur. COVID-19 ve COVID-19 olmayan hastaların ayrılması yüksek başarıyla
sağlanmıştır. Bu yapılan çalışmanın toplumsal ve evrensel olarak insan hayatına etkisi çok büyük
bir öneme sahiptir. Çok düşük maliyetli olması ve COVID-19 gibi ölüm riski yüksek ve bulaşıcı bir
hastalık için BT görüntülerinin analizi ile hastalığı teşhis etmek hasta sağlığı ve diğer enfekte
olmamış bireylerin sağlığı açısından çok önemlidir.
Yakın gelecekte virüsün aşısının bulunamayacağı ve bulunsa bile belli bir zaman dilimi içinde tüm
dünya tarafından kullanılacağını varsayar isek bu pandemi sürecinin önümüzdeki en az birkaç yılı
daha etkileyeceği öngörülmüştür. Bu ve benzeri çalışmalar pandeminin kontrol edilemediği, yeterli
sayıda test kitleri ve sağlık malzemesi bulunmayan toplumlar için çok önemlidir. Yapay zekanın
biyomedikal alanda kullanılması insan sağlığı ve gelişimi için çok önemlidir.
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Özet
Günümüzde sayısal iletişimin artması ve dolayısıyla siber tehditlerin olması güvenli veri iletişimini
zorunlu kılmıştır. Özellikle askeri, ticari ve bankacılık alanlarında güvenli iletişim çok daha önem
kazanmıştır. Bunun için verinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için pek çok yöntemler
kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Kriptoloji ve Steganografidir. Kriptoloji şifreleme bilimidir.
Verinin gizliliğini sağlamak için çeşitli şifreleme algoritmaları vardır. Bunlardan birisi gizli
anahtarlı olarak şifreleme yapan Simetrik Şifreleme algoritması, diğeri açık anahtarlı şifreleme
algoritması olan Asimetrik Şifreleme algoritmasıdır. Steganografi’de ise gizli bilginin güvenliği
metin, resim, video ya da ses gibi bir ortama saklanarak sağlanmaktadır. Herhangi bir ortama gizli
bilgiyi saklamak için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan bazıları LSB (En anlamsız bit) ve 2LSB
(En anlamsız 2bit) yöntemleridir. Bunların dışında gizli bilginin ya da şifrelemede kullanılan gizli
anahtarın korunması için Sır Paylaşım Şemaları mevcuttur. Bu şemalar aynı zamanda (k, n) eşik sır
paylaşım şemaları olarak bilinmektedir. Bu (k, n) şemasındaki amaç gizli bilginin tek bir yerde
olmasından ziyade n adet paylara bölünerek ve ancak k adet payın bir araya gelmesi ile gizli
bilginin yeniden elde edilebilmesidir.
Bu çalışmada şifrelemede kullanılan gizli anahtarın ya da herhangi bir gizli metnin güvenliğini
sağlamak için görüntü steganografi ve görüntü sır paylaşım şeması birlikte kullanılmıştır. Gizli
veriyi saklama işleminde renkli bir görüntü kullanılmış. Bu görüntünün kırmızı-yeşil-mavi renk
kanalından sadece mavi kanalına veri gizlenmiştir. Mavi kanal seçmedeki sebep görüntüde sadece
kontrast kaybı olacağı için gözün bu değişikliği algılamadaki zorluktur. Gizli veriyi saklamada ise
ayrı ayrı Steganografik yöntemlerden LSB ve 2LSB yöntemleri kullanılmıştır. Daha sonra bu
görüntü Shamir’in polinomsal tabanlı Thien-Lin Sır Paylaşım Şeması ile anlamsız pay görüntülere
bölünmüştür. Elde edilen görüntüler çeşitli metriklerle(ölçütlerle) değerlendirilmiştir. Sonuç olarak
iki farklı güvenlik yöntemlerinin birlikte kullanılması ile gizli bilginin güvenliğinin arttığı ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Görüntü sır paylaşım şeması, kriptoloji, LSB-2LSB, steganografi, PSNRMSE-SSIM analizleri
Abstract
Today, the increase in digital communication and therefore cyber threats have made secure data
communication necessary. Secure communication has gained more importance especially in the
fields of military, commercial and banking. For this, many methods are used to ensure the security
and confidentiality of data. Some of these are Cryptology and Steganography. Cryptology is the
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science of encryption. There are various encryption algorithms to ensure data confidentiality. One
of them is the Symmetric Encryption algorithm, which encrypts with the secret key, and the other is
the Asymmetric Encryption algorithm, which is a public key encryption algorithm. In
Steganography, the security of confidential information is provided by storing it in a medium such
as text, picture, video or audio. There are several methods to hiding confidential information within
any media. Some of these are LSB (Least Significant Bit) and 2LSB (2-Least Significant bit)
methods. Apart from these, there are Secret Sharing Schemes to protect the confidential information
or the secret key used in encryption. These schemes are also known as (k, n) threshold secret
sharing schemes. The purpose of this (k, n) scheme is that the confidential information can be
recovered by dividing it into n shares and combining only k numbers, rather than being in one
place.
In this study, image steganography and image secret sharing scheme were used together to ensure
the security of the secret key used in encryption or any secret text. A color image was used in the
confidential data storage process. Data from the red-green-blue color channel of this image is
hidden only to the blue channel. The reason for choosing the blue channel is the difficulty of the eye
in perceiving this change, as there will only be a loss of contrast in the image. LSB and 2LSB
methods, which are among the steganographic methods, were used separately for storing
confidential data. Later, this image was divided into meaningless share images with Shamir's
polynomially based Thien-Lin Secret Sharing Scheme. The images obtained were evaluated with
various metrics (criteria). As a result, it has been revealed that the security of confidential
information is increased by using two different security methods together.
Keywords: Image secret sharing scheme, cryptology, LSB-2LSB, steganography, PSNR-MSESSIM analysis
GİRİŞ
İnternet kullanımının artmasıyla gizli verilerin güvenli bir şekilde saklanması, korunması, iletilmesi
gibi bilgi güvenliği gereksinimleri gittikçe artmaktadır. Bilgi güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli
yöntemler ve protokoller kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan güvenlik yöntemlerinin
başında kriptoloji ve steganografi gelmektedir.
Kriptolojide amaç gizli veriyi bir anahtar yardımıyla şifreleyerek anlaşılmaz forma getirmektir.
Kriptolojik algoritmalarda kullanılan anahtar gizli ya da açık olabilir. Anahtar seçimine göre
simetrik (gizli anahtarlı) ve asimetrik (açık anahtarlı) şifreleme olarak bilinir (Stinson, 2002).
Kriptografide kullanılan şifreleme anahtarının gizli kalması çok önemlidir. Bunun gibi anahtar
yönetim sorunlarına çözüm olarak literatürde pek çok protokoller önerilmiştir. Bunlardan birisi
Shamir (Shamir, 1979) ve Blakley (Blakley, 1979) tarafından önerilen sır paylaşım şemalarıdır. Bu
şemalar aynı zamanda (k,n) eşik sır paylaşım şemaları olarak bilinmektedir. Bir (k,n) şemasında
temel olarak gizli bilgi tek parça olarak bir yerde olması yerine n paylara ayrılır, k adet payın bir
araya gelmesi ile yeniden elde edilir. Bu sayede gizli anahtarın ya da gizli bilginin güvenliği
sağlanmış olur.
Steganografide ise gizli verinin güvenliği çeşitli gömme yöntemleri ile bir ortama saklanarak
sağlanmaktadır. Steganografinin kelime anlamı gizlenmiş yazı demektir (Petitcolas, Anderson, &
Kuhn, 1999). İletmek istediğimiz gizli bilgiyi saklamak ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için bir
örtü nesnesi olarak sayısal resim, metin, ses ya da video dosyası kullanılabilir (Wang & Wang,
2004).
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Bu çalışmada şifrelemede kullanılan gizli anahtarın ya da herhangi bir gizli metnin güvenliğini
sağlamak için görüntü steganografi ve görüntü sır paylaşım şeması birlikte kullanılmıştır. Gizli
veriyi saklama işleminde renkli bir görüntü kullanılmış. Bu görüntünün RGB (red-kırmızı, greenyeşil, blue-mavi) renk kanalından sadece mavi kanalına veri gizlenmiştir. Mavi kanal seçmedeki
sebep görüntüde sadece kontrast kaybı olacağı için gözün bu değişikliği algılamadaki zorluktur.
Gizli veriyi saklamada ise ayrı ayrı Steganografik yöntemlerden LSB ve 2LSB yöntemleri
kullanılmıştır. Daha sonra bu görüntü Shamir’in polinomsal tabanlı Thien-Lin Sır Görüntü
Paylaşım Şeması ile anlamsız pay görüntülere bölünmüştür. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda
elde edilen görüntüler PSNR, MSE, SSIM, Korelasyon katsayısı ve Histogram analizleri gibi
metriklerle(ölçütlerle) değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bu iki güvenlik yöntemleri ile gizli bilginin
güvenliğinin arttığı gösterilmiştir.
YÖNTEMLER
Steganografi
Steganografi güvenli bir şekilde iletmek istenilen gizli bilginin bir ortama gizlenmesidir. Latince’de
‘steganos’ ‘gizli’ ve ‘graphein’ ‘yazı’ kelimelerinin birleşimi olan gizlenmiş yazı demektir
(Petitcolas, Anderson, & Kuhn, 1999). Stegonografide gizlemek istenen veri(metin, ses, video,
resim) için ortam olarak(örtü verisi) sayısal resim, metin, ses ya da video dosyası kullanılabilir
(Wang & Wang, 2004). Steganografide en çok kullanılan yöntem görüntü içine bilgi gizlemedir.
Görüntü dosyalarının içerisine bir metin gizlenebileceği gibi başka bir resim de gizlenebilir.
Görüntü steganografide verinin resim içerisine saklanmasında çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar
En önemsiz bite ekleme (LSB,2LSB gibi), Maskeleme ve Filtreleme, algoritmalar ve dönüşümler
olarak söylenebilir. (Sellars, 1999)
Steganografide kullanılan metotların güvenlik, kapasite ve anlaşılmazlık üzerinde analiz edilmesi
gerekmektedir. Analiz için en çok kullanılan yöntemler MSE (Ortalama Karesel Hata), PSNR (Tepe
sinyal Gürültü Oranı), SSIM, Korelasyon katsayısı ve Histogram analizleridir.
En Önemsiz Bite Ekleme Yöntemi (LSB ve 2LSB)
En önemsiz son bite ekleme yönteminde (LSB) yaygın olarak kullanılan ve uygulaması basit bir
yöntemdir. Gömülecek gizli veri ikili sisteme dönüştürülerek gizlemek istenilen görüntüdeki her bir
pikselin en önemsiz son bitine sıralı olarak gömülür (Johnson & Katzenbeisser, 2000). 2LSB’de ise
son iki bit kullanılır. Dolayısıyla bozulma LSB’ye göre daha fazladır. Ancak gizlenecek veri
kapasitesi iki katı kadardır.
Örnek1: Şekil 1’de gösterildiği gibi ‘T’ harfinin sadece 3 bitini, (191,26,210) sözde RGB piksel
değerlerine LSB yöntemi ile gizleme sonucunda (190,27,210), 2LSB ile (189,25,209) elde edilir.
Her iki yöntemde de resimde gözle gözüken çok fazla bir değişiklik olmaz
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Şekil 1.Sırasıyla LSB ve 2LSBYöntemi
Sır Paylaşım Şeması
Bu şemalarda gizli bilginin tek bir kişide olması değil birçok kişiye dağıtılması esas alınır. (k,n)
eşik şeması da denilen bu yöntemde gizlilik n paya dağıtılır ve herhangi k kişinin ya da payın bir
araya gelmesi ile gizli bilgi yeniden elde edilir. k’ dan az kişinin bir araya gelmesi ile gizlilik elde
edilemez (Blakley, 1979; Shamir, 1979). Shamir tarafından 1979’ da önerilen ilk sır paylaşım
şeması Shamir’ in eşik şeması veya lagrange interpolasyon şeması olarak bilinmektedir.
Thien ve Lin Görüntü Sır Paylaşım Şeması
Thien ve Lin, 1979’da Shamir tarafından geliştirilen sır paylaşım şemasını kullanarak (k , n) eşiktabanlı bir görüntü paylaşımı önermiştir. 𝑙𝑥𝑙 boyutlu resimden n tane pay görüntü için (𝑘 − 1)
dereceli bir polinom kullanılmaktır.

l
0≤i≤ 
k

ve 1 ≤ j ≤ l olmak üzere polinom 1 nolu denklemdeki

gibi tanımlanmaktadır. Polinomun modül değeri [0,255] aralığında seçilen en büyük asal olan
p=251’ dir.
𝑆𝑥 (𝑖, 𝑗) = 𝐼(𝑖𝑘 + 1, 𝑗) + 𝐼(𝑖𝑘 + 2, 𝑗)𝑥 + ⋯ + 𝐼(𝑖𝑘 + 𝑘, 𝑗)𝑥 𝑘−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)
𝑙

(1)

Oluşan pay görüntülerin boyutu, gizli resmin ’ sı kadardır. Elde edilen n adet pay görüntüden en az
𝑘

k adet bir araya gelerek Lagrange İnterpolasyon yöntemi ile orijinal görüntü yeniden elde edilir.
Lagrange interpolasyon formülü 2 numaralı denklemde gösterilmiştir.
k
k
x − xj
(mod p )
(2)
h( x ) = ∑ y k ∏
i =1
j =1 x i − x j
j ≠i

Thien ve Lin görüntünün güvenliğini arttırmak için paylara bölmeden önce permüte edilmesini
önermektedir. Permütasyon işlemi herhangi bir anahtar değeri ile yapılabilmektedir. Bu şekilde
güvenlik ve saldırılara karşı dayanıklılık arttırılmış olmaktadır ( Thien & Lin, 2002).
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Analiz Yöntemleri
PSNR (Tepe Sinyal Gürültü Oranı)
PSNR(Peak Sıgnal To Noise Ratio) stego nesnenin kalitesini ölçmede kullanılan yöntemlerden
birisidir (Chen, Cheng, & Tsai, 2011). Bu test iki dizi arasındaki farkı ölçmek için ortalama karesel
hatayı kullanır. M×N boyutlarında x kaynak resmi ve y veri gömülmüş resim olarak alınırsa
ortalama karesel hata (MSE) aşağıdaki formülü ile hesaplanır.

PSNR ve MSE değerleri ters orantılıdır. MSE nin düşük olması ve PSNR nin büyük olması iki
resmin benzerliğinin fazla olduğu anlamına gelir. Düşük PSNR değeri ise görüntüler arasında
oldukça büyük fark olduğu anlamına gelir. Bir görüntünün PSNR değerini hesaplayan formül
aşağıda gösterilmektedir (Tanchenko, 2014).

SSIM (Yapısal Benzerlik Endeksi Ölçütü)
Bu test iki resim arasındaki benzerliği ölçmek için ortalama parlaklık ve renk değişimi bilgilerini
kullanır. Bu yaklaşım 2004 yılında Wang ve arkadaşları tarafından ortaya konulmuştur (Wang,
Bovik, Sheikh, & Simoncelli, 2004). SSIM değeri (0-1) arasında değer alır. Karşılaştırılacak iki
resmin SSIM değeri 0 ise iki resmin benzemediği anlamına gelmektedir. 1’e yakın olması
benzerliğin yüksek olduğunu gösterir.
Korelasyon Katsayısı
Korelasyon iki değişken arasında ilişki olup olmadığını hesaplamada kullanılan istatiksel
metotlardan birisidir. x ve y resimleri arasındaki ilişki için korelasyon katsayısı aşağıdaki formül ile
hesaplanır: Korelasyon katsayısı +1ve -1 arasında değerler alır. r = -1 ise aralarındaki ilişkinin
mükemmel negatif, r = +1ise aralarında mükemmel pozitif bir ilişki vardır. r =1 ise mükemmel
ilişki,
aralığında ise kuvvetli ilişki,
ise zayıf ilişki vardır. r = 0 ise ilişki
yoktur (Taşdemir, 2010).
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Histogram Testi
Histogram bir veri dizisindeki her bir elemanın sıklığını gösteren ölçüttür. Görüntü işlemede olduğu
gibi sayısal resim güvenliği içinde kullanılan bir yöntemdir. Histogramda herhangi bir renk
değerine sahip kaç pikselin bulunduğu yer aldığı için bu piksel değerlerindeki bir değişiklik
histogram farkıyla rahatlıkla anlaşılabilir (Demirci, 2016).
UYGULAMA
Veri Gizliliği için LSB ve 2LSB Yöntemleri ile Thien-Lin’ in Görüntü Sır Paylaşımı
Uygulaması ve Analizleri
Yapılan uygulamada 256x256 büyüklüğünde RGB renk kanalında bitmap türünde Lena resmi
seçilmiştir. Gizli değer olarak 80 bitlik (1234567890) verisi ayrı ayrı LSB ve2LSB yöntemleri ile
resmin mavi kanalına gömülmüştür. Ayrıca Şekil 3’ deki gibi 2LSB yöntemiyle 6872 bitlik gizli bir
deneme metni gizlenmiş. Daha sonra Şekil 2’ de gösterildiği gibi (100,200,300) anahtar değerine
göre çarpma işlemi ile resim permüte edilmiştir. Ardından (2,4) Thien-Lin görüntü sır paylaşım
şeması ile 4 adet pay görüntülere bölünmüştür. Elde edilen pay görüntülerinin her birinin boyutu
128x256’ dır. Dolayısıyla en az 2 pay görüntü ile gizli görüntü yeniden elde edilmiştir. Yeniden
elde edilen permütasyonlu görüntüye ters permütasyon yapılarak gizli değer gömülü görüntüye
ulaşılmıştır. Daha sonra gizli değer, uygulanan steganografik yönteme göre görüntü içinden
çıkarılmıştır. Uygulama Visual Studio 2015 ile C#(Sharp) programlama dilinde ve analizleri Matlab
2017b’ de yapılmıştır. Elde edilen görüntüler MSE, PSNR, SSIM, Histogram analizleri ve
Korelasyon Sabitleri açısından değerlendirilmiştir.

Şekil.2. Bir gizli bilginin(80bit) LSB ya da 2LSB ile Lena bmp. gizlenmesi ve (2,4) Thien-Lin
Şeması ile pay görüntülere bölünmesi ve yeniden elde edilmesi
Gizli veri seçilen resmin piksel değerlerinden sadece mavi kanalına LSB veya 2LSB gömme
yöntemleri ile saklandıktan sonra çarpma permütasyonu uygulanmıştır. Daha sonra resim paylaşımı
için Thin- Lin şeması uygulanmıştır. Burada oluşturulacak parçaların hangi pikselinin değeri
hesaplanmak isteniyorsa i ve j değerleri ona göre konularak işlemler yapılmaktadır.
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Örneğin 1 nolu denklem kullanılarak 3. Pay görüntünün [0,0] piksel değerinin hesaplanması şu
şekildedir.
x=3 yani 3.pay görüntü için [0,0] piksel değerleri
kırmızı = (0.piksel.R + (1.piksel.R * x)) mod251; (161+161*3)mod251=142
yeşil = (0.piksel.G + (1.piksel.G * x)) mod251; (241+241*3)mod251= 211
mavi = (0.piksel.B + (1.piksel.B * x)) mod251; (248+150 *3 )mod251=196
3.Pay görüntünün [0,0] piksel değeri [142, 211, 196] olarak bulunur. Elde edilen 4. pay görüntünün
[0,0]. piksel değerleri [52,201,95] dir . Denklem 2’ deki lagrange interpolasyon formülü ile orijinal
görüntünün permütasyon uygulanmış [0,0] ve [1,0] piksel değerleri elde edilir. Diğerleri de yine
aynı şekilde hesaplanır. (𝑥3 , 𝑦3 ) = (3,142); (𝑥4 , 𝑦4 )=(4,52)
(𝑥 − 4)
(𝑥 − 3)
𝑆 = �142
+ 52
� 𝑚𝑜𝑑251
(3 − 4)
(4 − 3)
S = (−90x + 412)mod 251 = (161x + 161)
Daha sonra bu değerlere ters permütasyon uygulayarak stegolu görüntü değerlerini elde ederiz.

Şekil3. 2LSB ile 6872 bit gizli deneme metni gömülmüş görüntü için (2,4) Thien-Lin Şeması ve
k=2 ile yeniden elde edilmesi
Elde edilen 256x128 piksellik pay görüntüler ve histogramları aşağıdaki şekillerde verilmiştir.

Şekil 4. Sırasıyla 1.Pay (80 bitlik ve 6872 bitlik), 2. Pay (80 bit ve 6872 bit) Görüntü ve
histogramları

Şekil 5. Sırasıyla 3.Pay (80 bitlik ve 6872 bitlik), 4. Pay (80 bit ve 6872 bit) Görüntü ve
histogramları
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Aşağıdaki Şekil 6’ de 256x256 bmp. Formatında ilk Lena görseli ve bunun histogramı, sonraki
resim LSB ile gizli anahtar değeri (1234567890) olan 80 bitlik stegolu resim ve bunun histogramı
gösterilmiştir.

Şekil 6. Lena Görseli , LSB ile 80 bitlik stegolu Lena ve histogramları
Şekil 6 incelendiğinde ne histogramlarında ne de görselde gözle gözüken bir fark yoktur.

Şekil 7. İlk Histogram ve Resim( 2LSB ile mavi kanala 80 bit veri gömülü), İkinci Histogram ve
Resim (2LSB ile mavi kanala 6872bit veri gömülü)
Şekil 7’de görüldüğü gibi resimler arasında gözle görülür bir fark yoktur. Histogramları
incelendiğinde mavi kanallarında çok belirgin olmayan farklar vardır. Bu da saldırgana yeterli bilgi
vermez. Dolayısıyla LSB ile 2LSB arasında resimlerde ve histogramlarında çok fark olmadığı için
2LSB daha fazla veri saklanabileceği için kullanılabilir.
Bunun ötesinde gizli bilginin güvenliğini artırmak için stegolu resme permütasyon işlemi
uygulandıktan sonra Thin-Lin yöntemiyle pay görüntülere bölünmüştür. Her pay görüntü tek başına
değerlendirildiğinde herhangi bir renkte ya da bir bölgede çok belirgin bir fark görülmemektedir.
Yani saldırgan herhangi bir pay görüntünün histogramına baksa bile dikkatini çekecek bir değişiklik
bulamayacaktır. Güvenliği sağlayan bir başka durum da tek pay görüntüyle hiçbir bilgiye
ulaşılamamasıdır. Uygulamada seçilen dağıtım polinomuna göre en az k=2 adet pay görüntüyle veri
gömülü permüte edilmiş görüntüyü yeniden elde edebiliriz. Daha sonra kullanılan anahtar
değerlerinin tersi ile ters permütasyonla stegolu görüntüyü elde ederiz. Yapılan uygulama
sonucunda elde edilen resimlerin PSNR, MSE, SSIM, korelasyon analizleri değerleri Tablo 1’ de
verilmiştir (Kavak S., 2019)
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Tablo 1. 2LSB yöntemi ile 80bit ve 6872bit gömülü Görüntüler ve Thien-Lin Şeması ile elde edilen
görüntülerin PSNR, MSE, SSIM, Korelasyon testi sonuçları

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada yukarıda bahsi geçen farklı güvenlik yöntemleri birlikte kullanılarak gizli veri ya da
şifreleme anahtarının güvenliği iki seviyede sağlanmıştır. Saklama işlemi için görüntü steganografi
kullanılmıştır. Özellikle şifrelemede kullanılan gizli anahtarın ya da sır bilginin güvenliği için LSB
ve 2LSB bilgi gizleme yöntemiyle birlikte Thien-Lin yöntemine göre sır görüntü paylaşım şeması
uygulaması yapılmıştır.
Gizli anahtar olarak kullanılmak üzere seçilen değer, Lena.bmp resmine LSB ve 2LSB bilgi
gizleme yöntemleri ile RGB renk kanalında sadece mavi kanala gömülmüştür. Elde edilen yeni
görüntülerin 2LSB için PSNR değeri 78,8137, MSE değeri 0,000854, SSIM ve korelasyon
(CC)değeri 1 olarak ölçülmüştür. Yani yapılan gizleme işlemi ile elde edilen yeni görüntünün
orjinale çok benzediği söylenir. İki görüntü kıyaslandığında hem yapılan ölçüm sonucu hem
histogramları hem de insan gözüyle ayırt edilemeyeceği gösterilmiştir.
Bu aşamadan sonra uygulanan Thien-Lin GSP şeması ile stego-görüntü pay görüntülere bölünerek
gizli anahtarın güvenliği bir kat daha arttırılmıştır. Elde edilen Pay1 ve Pay2 görüntüleri
kıyaslandığında PSNR değeri 7,9006, MSE değeri 10544,47, SSIM değeri 0,00041, CC değeri 0,0090; Pay3 ve Pay4 görüntüleri kıyaslandığında PSNR değeri 7,9268, MSE değeri 10480,99,
SSIM değeri 0,0069 ve CC değeri -0,00025 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre elde edilen
pay görüntülerin birbirlerinden oldukça farklı olduğu söylenir. Ayrıca payların histogramlarını da
değerlendirdiğimizde göze çarpan herhangi bir farklılık sezilmemektedir.
Aynı şekilde daha büyük bir gizli veri saklamak istediğimizde yapılan uygulama sonucunda 2LSB
için PSNR değeri 44.8518 dB, MSE değeri 2.127635, SSIM değeri 0.999273 ve CC değeri
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0.999722 olarak hesaplanmıştır. Yine 6872 bitlik bir veri gömüldüğünde dahi stego-görüntünün
orijinal görüntüye çok benzediğini söyleyebiliriz. Çünkü 50 dB civarı PSNR değeri değişimin insan
gözüyle fark edilemeyecek derecede küçük olduğunun göstergesidir. Yine Tablo 1’ de paylar
arasındaki değerler incelendiğinde, paylar arasındaki benzerliğin olmadığı söylenir. Çünkü düşük
PSNR ve yüksek MSE’ ye sahiplerdir.
Sonuç olarak yapılan her iki uygulama için saldırgan bu paylardan bir tanesini bile ele geçirse gizli
veriye hiçbir şekilde ulaşamayacaktır. Gizli veri ancak kullanılan (k,n) şemasına göre k adet pay ile
elde edilebilir. k adet pay saldırganın eline geçse dahi burada kullanılan polinom katsayılarının
RGB renk kanalında her bir renk için (0-255) aralığında rastgeleliği, permütasyon için kullanılan
anahtar değeri, hangi steganografik yöntem kullanıldığı gibi zorluklar gizli veriye ulaşmada gücü
gösterir. Böylece bu yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla gizli verinin güvenli bir şekilde
saklanmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz.
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VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN KODLAMA TEORİSİ TABANLI SIR PAYLAŞIM ŞEMASI
CODING THEORY BASED SECRET SHARING SCHEME FOR DATA SECURITY
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Özet
Gelişen teknoloji ile güvenli bilgi iletimi birçok alanda günümüzün önemli konularından birisi
olmuştur. Literatürde güvenli bilgi iletimi için çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları
şifreleme ve bilgi gizlemedir. Gizli bilgiyi şifreleyerek güvenliğini sağlamak için geliştirilen bilim
dalı Kriptoloji’dir. Eğer gizli veri görüntü, ses, video ya da metin gibi bir ortama çeşitli yöntemlerle
saklanıyorsa bu bilim dalına Steganografi denmektedir. Ancak gizli bilgi, şifrelemede kullanılan bir
gizli anahtar olabilir. Bu gizli anahtarın istenmeyen kişilerin eline geçmesi güvenlik açısından
büyük risktir. Bunun için geliştirilen anahtar yönetim şemaları vardır. Bunlar sır paylaşım şemaları
olarak bilinmektedir. Sır paylaşım şemaları ilk olarak Shamir ve Blakley tarafından 1979 yılında
ortaya atılmıştır. (k,n) şeması olarak bilinen bu şemalardaki amaç gizli anahtarın ya da gizli bilginin
tek bir yerde ya da tek parça halinde olmasından ziyade n paya dağıtıp, bu n paydan en az k payın
bir araya gelerek gizli anahtarın yeniden elde edilebilmesini sağlamaktır. Bu sayede gizli anahtar
daha güvenli saklanmış olmaktadır. Bunların ötesinde literatürde pek çok sır paylaşım şemaları
vardır. Bunlardan birisi de McEliece ve Sarwate’ın öne sürdüğü kodlama teorisi tabanlı sır paylaşım
şemasıdır. Kodlama teorisinin amacı iletişim kanalından iletilen verilerin doğru bir şekilde alıcıya
iletilmesi ve eğer iletim esnasında hata oluşursa bunları tespit etmek ve düzeltmektir.
Bu çalışmada gizli anahtarın ya da gizli verinin güvenliğini sağlamak için GF(28) sonlu cisimde (n,
k, d) parametreleri (16, 8, 9) olan MDS kod özelliklerine sahip bir Reed Solomon Kod ile (k, n-1)
eşik sır paylaşım şeması oluşturulmuştur. Gizli veri, kullanılan üreteç matrisle elde edilen kod
sözün ilk bileşenidir. Diğer bileşenler (n-1) katılımcıya dağıtılmış ve en az k adet katılımcı ile gizli
veri yeniden elde edilebilmektedir. k-1 adet katılımcı ile gizli veri hakkında hiçbir bilgiye
ulaşılamaz. Bu şemanın avantajı, gizli verinin herhangi bir kayıp ya da dürüst olmayan katılımcılar
olduğunda bunu tespit edip doğru gizli veriyi yeniden elde edebilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Kodlama Teorisi, Reed Solomon Kodlar, Sır Paylaşım Şeması, Veri Güvenliği
Abstract
With the developing technology, secure information transmission has become one of the important
issues of today in many fields. Various methods are used for secure information transmission in the
literature. Some of these are encryption and information hiding. Cryptology is the branch of science
developed to secure confidential information by encrypting it. If hidden data is stored in a medium
such as image, sound, video or text by various methods, this branch of science is called
Steganography. However, confidential information can be a secret key used in encryption. Falling
into the hands of unwanted people with this secret key is a great security risk. There are key
management schemes developed for this. These are known as secret sharing schemes. Secret
sharing schemes were first introduced by Shamir and Blakley in 1979. The purpose of these
schemes, known as the (k, n) scheme, is to distribute the secret key or secret information to n shares
rather than being in a single place or in a single piece, and to ensure that the secret key can be
recovered by combining at least k shares of these n shares. In this way, the secret key is stored more
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securely. Beyond these, there are many secret sharing schemes in the literature. One of them is the
coding theory-based secret sharing scheme proposed by McEliece and Sarwate. The purpose of
coding theory is to correctly transmit data transmitted through the communication channel to the
receiver, and to detect and correct errors if errors occur during transmission.
In this study, in order to ensure the security of the secret key or secret data, the (k,n-1)threshold
secret sharing scheme was created with the Reed Solomon Code, which has the MDS code features
with parameters (n, k, d) = (16, 8, 9) in a finite field GF (28). The secret data, the code obtained with
the generator matrix used, is the first component of the word. Other components (n-1) are
distributed to the participant and confidential data can be recovered with at least k participants. No
information about confidential data can be reached with k-1 participants. The advantage of this
scheme is that confidential data can detect when there is any loss or dishonest participants and
retrieve the correct confidential data.
Keyword: Coding Theory, Reed Solomon Codes, Secret Sharing Scheme, Data Security
GİRİŞ
Günümüzde internet kullanımının artmasıyla birlikte, güvenli elektronik veri iletimi, güvenli
elektronik ticaret, askeri görüntü ve bilgilerin güvenli iletimi gibi bilgi güvenliği gereksinimleri
gittikçe artmaktadır. Bilgi güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli yöntemler ve protokoller
kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan güvenlik yöntemlerinin başında kriptografi gelmektedir.
Sır Paylaşım Şemaları, sadece bir kişiye güven olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Bu
şemalarda amaç gizli bilginin birçok kişi arasında dağıtılarak güvenliğini arttırmaktır. Bu gizli bilgi
bir şifreleme anahtar ya da bir gizli resim olabilir. İlk olarak Sır Paylaşım Şeması Shamir (Shamir,
1979) ve Blakley (Blakley, 1979) tarafından önerilmiştir. Bu şemalar aynı zamanda (k,n) eşik sır
paylaşım şemaları olarak bilinmektedir. Bir (k,n) şemasında gizli bilgi n paya ayrılır ve ancak k adet
payın bir araya gelmesi ile yeniden elde edilir. Bu sayede gizli bilginin güvenliği sağlanmış olur.
Shamir’in şeması polinom interpolasyon tabanlıdır. Blakley'in şeması ise geometrik tabanlıdır.
Daha sonraki yıllarda Çin Kalan Teoremi tabanlı sır paylaşım şemaları Mignotte (Mignotte, 1983)
ve Asmuth-Bloom (Asmuth & Bloom, 1983) tarafından önerilmiştir. Bu şemalarda çin kalan
teoremi boyunca özel bir sırada pozitif tam sayı dizileri kullanılır. Bu sır paylaşım tekniklerine
farklı bir bakış olarak hata doğrulama kod tabanlı sır paylaşım yöntemleri önerilmiştir (Bhondo, De
Santis, Gargano, & Vaccaro, 1993). Örneğin McEliece ve Sarwate Reed Solomon kodlarla
ilişkilendirdikleri kod tabanlı sır paylaşım şemasını önermişlerdir (McEliece & Sarwate, 1981).
Daha sonra hata düzeltme kodlar teorisi ile sır paylaşım şemalarının kurulması için pek çok
çalışmalar yapılmıştır. Massey, sır paylaşımı için lineer kodlardan faydalanarak, ilgili kodun
dualinin minimal kod sözcükleri ve erişim yapısı arasındaki ilişkiyi belirtmiştir (Massey , 2001)
Kodlama teorisinin amacı iletişim kanalından iletilen verilerin doğru bir şekilde alıcıya iletilmesi ve
eğer iletim esnasında hata oluşursa bunları tespit etmek ve düzeltmektir.
Bu çalışmada gizli anahtarın ya da gizli verinin güvenliğini sağlamak için GF(28) sonlu cisimde (n,
k, d) parametreleri (16, 8, 9) olan MDS kod özelliklerine sahip bir Reed Solomon Kod ile (k, n-1)
eşik sır paylaşım şeması oluşturulmuştur. Gizli veri, kullanılan üreteç matrisle elde edilen kod
sözün ilk bileşenidir. Diğer bileşenler (n-1) katılımcıya dağıtılmış ve en az k adet katılımcı ile gizli
veri yeniden elde edilebilmektedir. k-1 adet katılımcı ile gizli veri hakkında hiçbir bilgiye
ulaşılamaz. Bu şemanın avantajı, gizli verinin herhangi bir kayıp ya da dürüst olmayan katılımcılar
olduğunda bunu tespit edip doğru gizli veriyi yeniden elde edebilmesidir.
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YÖNTEMLER
Sır Paylaşım Şeması
Bir şifreleme algoritmasında kullanılan gizli anahtar ya da bir şifre gibi herhangi gizli bilginin
saklanması problemine çözüm olarak sır paylaşım şemaları ortaya çıkmıştır. Bu şemalardaki amaç
sır bilginin bir bütün olarak saklanmasından ziyade paylara bölerek farklı yerlerde ya da
konumlarda saklanmasıdır.
Sır Paylaşım Şemaları ilk olarak Blakley ve Shamir tarafından söz edilmiştir. (k,n) eşik şeması
olarak kullanılan bu şemalarda sır n paya dağıtılır ve herhangi k payın bir araya gelmesi ile sır
yeniden elde edilir. k-1 pay hiçbir bilgiye ulaşamaz.
Kodlama Teorisinde Temel Kavramlar
Bu bölümde kodlama teorisiyle ilgili bazı tanımlar verilecektir. [n,k,d;q] lineer C kodu 𝐼𝐹𝑞𝑛
üzerinde k boyutlu bir lineer alt uzaydır. C’deki q dizili her n uzunluğundaki vektörler bir kodsöz
olarak tanımlanmaktadır.
C kodundaki 𝑥 = (𝑥0 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛−1 ) ve 𝑦 = (𝑦0 , 𝑦2 , 𝑦3 , … , 𝑦𝑛−1 ) iki kod söz arasındaki
Hamming uzaklık d(x, y) = |{i: 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1, xi ≠ 𝑦𝑖}| ve
d minimum uzaklık 𝑑 = 𝑚𝑖𝑛{𝑑(𝑥, 𝑦)|𝑥 ≠ 𝑦, 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐶}
olarak tanımlanır. Bir c kod sözünün hamming ağırlığı sıfırdan farklı bileşenlerinin sayısıdır. C, I𝐹𝑞

üzerinde bir lineer kodun
minimum ağırlığı w(C) = min{w(x)| x ≠ 0, x ∈ 𝐶}
şeklinde tanımlanmaktadır. Bir lineer C kodunun minimum uzaklığı minimum ağırlığa eşittir. Bu
tanımlara göre q dizili lineer kodun [n,k,d;q] parametreleri n uzunluğu, k boyutu ve d minimum
uzaklığını göstermektedir. C [n,k,d;q] parametrelerine sahip bir lineer kod olsun. Bu C kodunun
taban vektörleri G’nin satırları olmak üzere tanımlanan kxn boyutlu G matrisi üreteç matris olarak
tanımlanmaktadır. (Yuan, 2005). C kodunun üreteç matrisi 𝐺 = (𝐼𝑘 |𝐴) formunda ise buna standart
formda üreteç matris denir. 𝐺𝐻 𝑇 = 0 şartını sağlayan (n-k) x n boyutlu 𝐻 = (−𝐴𝑇 |𝐴𝑛−𝑘 ) matrisine
de C kodunun kontrol matrisi denir (Roman, 1992).
Reed Solomon ve MDS Kodlar
RS kodları dairesel kodlardır. Reed ve Solomon tarafından 1960 yılında tanımlanmıştır
GF (q = p m ) sonlu cisminde, t sayıda hata düzeltebilen bir RS kodu şu şekildedir (Fossorier,

Mihaljevic, & Imai, 1999).
(𝑛, 𝑘, 𝑑) = (2𝑚 − 1, 2𝑚 − 1 − 2𝑡, 2𝑡 + 1)

Reed Solomon kodlarda kod uzunluğu n=(q-1), bilgi uzunluğu 𝑘 = 𝑛 − 2𝑡 ve 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 2𝑡 + 1 dir. d
minimum mesafeyi göstermektedir. [n,k,d;q] parametreli C kodu 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑛 − 𝑘 + 1 singleton sınırı
ile MDS (Maximum Distance Separable-Maximum uzaklıkla ayrılabilen) kod olarak tanımlanır.
Kodlama teorisindeki önemli kodlardan birisi de maksimum uzaklıkla ayrılabilen kodlardır. Çünkü
bu tür kodlar, hata düzeltilebilme kapasitesi en fazla olan kodlardır. Ayrıca üreteç matrisi 𝐺 =
(𝐼𝑘 |𝐴) standart formunda olan bir MDS kodda A’nın her kare alt matrisinin (𝑑𝑒𝑡 ≠ 0)’dır . G
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üreteç matrisinin her k sütunu lineer bağımsızdır. MDS kodların en iyi bilinen sınıfı Reed-Solomon
kodlardır (Pieprzyk ve Zhang, 2004).
𝐺𝐹(𝑞 = 𝑝𝑚 ) sonlu cisminin ilkel elemanı α olmak üzere, t sayıda hata düzeltebilen RS kodunun
üreteç polinomunun tüm kökleri α, α2 , α3 , … α2𝑡 dir. Buna göre RS kodunun üreteç polinomu (Lin &
Costello, 2004), (Moreira,& Farrel, 2006).
g(x) = (x − a)(x − α2 ) … (x − α2𝑡 ) = 𝑔0 + 𝑔1 X + 𝑔2 x 2 + . . . +𝑔2𝑡−1 x 2𝑡−1 + 𝑔2𝑡 x 2𝑡

Üreteç matrisi aşağıdaki gibidir.

g 0 g1 g 2 … g 2t 0 0 0 … 0
⎡0 g g g … g 0 0 … 0⎤
2t
⎢ 0 1 2
⎥
0
0
g
g
g
…
g 2t 0 … 0⎥
0 1 2
⎢
.⎥
𝐺 =⎢.
.
.⎥
⎢
.⎥
⎢.
⎣ 0 0 … … g1 g 2 … … g 2t ⎦

Sır Paylaşım Şemasının Kodlama Teorisi ile İlişkisi
McEliece ve Sarwate (McEliece ve Sarwate, 1981) qk kod sözleri ile n=S+1 blok uzunluklu q-dizili
MDS kod özelliğini sağlayan RS kodlarla (S,K) eşik şemasının genelleştirilmiş formülünü
vermiştir. Bu (n, k ) MDS kodu minimum uzaklığı d=n-k+1olan q-dizili lineer bir koddur. x 1 gizliliği
kod sözün ilk değeridir. Paylaşım kümeleri S= n-1 olan [x 2 ,x 3 ,…,x n ]’dir. Bilgi kümesinden (n, k )
MDS koddaki bir kod sözün rastgele seçilen her ‘k’ bileşeni, ilk bileşeni dolayısıyla sır bilgiyi elde
edebilir. Bu Sır Paylaşım Şeması özelliklerinden K=k için doğrulanır. Ancak ilk x1 bileşeni diğer

k − 1 bileşenlerle elde edilemez. (Massey, 1993).
RS kodlarla Sır Paylaşım Şeması
G üreteç matrisi açıktır. Ancak bilgi vektörü dağıtıcı tarafından gizli olarak seçilir. Burada
s ′ ∈ GF (q ) gizliliği göstersin. g 0 = ( g 00 , g10 ,..., g k −1, 0 ) T , G üreteç matrisinin ilk sütunu olsun.
k −1

s = ( s 0 , s1 ,..., s k −1 ) , GF (q k ) ’ da seçilmiş bir bilgi vektörüdür. Burada s ′ = sg 0 = ∑ si g i 0 s bilgi
i =0

vektörünün sorumlu olduğu kod söz t = (t 0 , t1 ,...t n −1 ) = sG dir. Her P i paylaşımcılarına t i bilgileri
paylaştırılır. İlk bileşen olan t 0 = s ′ , t kod sözünün gizli bileşenidir.
Örnek 1.
GF (2 3 ) sonlu cisim uzayında x 3 + x + 1 indirgenemez polinoma göre (7, 3, 5) MDS kodun üreteç

polinomu ve standart formdaki üreteç matrisi G aşağıda verilmiştir.
g ( x) = ( x + 1)( x + α )( x + α 2 )( x + α 3 )
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 1 0 0 α6 α5 α5 α2

G = 0 1 0 α α 2 α 4 1

0 0 1 α 6 α 6 α3 α


 1 0 0 5 7 7 4
 
 ≅ 0 1 0 2 4 6 1
 
 0 0 1 5 5 3 2








Bu kod ile (3, 6) sır paylaşım şeması oluşturabiliriz. Bu şemaya göre 6 pay vardır ve en az 3 pay ile
sır elde edilir. 6 pay değerlerini P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 , P 6 gösterelim. Kontrol matrisi H’dır.
α 6

α 5
H =
α 5
 α 2


α
α2

α 6 1 0 0 0 
α6 0 1 0 0 


α4 α3 0 0 1 0 
1

α 0 0


0 1 

Seçtiğimiz bilgi vektörü s = [1, α 6 , α 5 ] olsun. Bu bilgi vektörünün sorumlu olduğu kod söz,

[

]

t = (t 0 , t1 , t 2 , t 3 , t 4 , t 5 , t 6 ) = sG = 1, α 6 , α 5 , α , α 3 , α 4 , α 2 Burada t 0 =1 sır bilgidir. P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 ,
P 6 şeklinde tanımladığımız pay sahiplerine diğer bileşenler sıralı olarak dağıtılsın. Bu paylardan
{P1 , P2 , P3 } erişim kümesindekiler sır bilgiyi yani ilk bileşeni aşağıdaki şekilde bulabilirler.
k

3

k

k

j =1

j =1

j =1

j =1

g 0 = ∑ x j g i j = ∑ x j g j =x1 g1 + x 2 g 2 ve t 0 = sg 0 = ∑ x j sg i j = ∑ x j t i j denklem sistemi çözülerek
t 0 =1 gizli bileşen yani sır bilgi elde edilir. (Özadam vd., 2007) , (Xiaoqing ve Zhiguo, 2004), (Arda
vd., 2010),(Arda , Buluş , 2012).
𝑮𝑭(𝟐𝟖 ) Sonlu Cisminde MDS kod ile (k,n-1) Sır Paylaşım Şeması Uygulaması

Bu bölümde MDS kod özelliklerine sahip RS kod tabanlı sır paylaşım şeması C# kodu ile
gerçekleştirilmiştir. GF (28) sonlu cisim uzayında [16, 8, 9] MDS kodun indirgenemez polinomu x8
+x4 + x3+x+ 1 göre seçilmiştir. Bu polinomun üreteci β = α + 1 dir. Aslan vd, 2011’deki
makalelerinde ürettikleri MDS matris aşağıda ve bazı cisim elemanları Tablo 1’de verilmiştir.
(Aslan vd., 2011), (Aslan, 2008).
1

0
0

0
G=
0
0

0
0


0 0
1 0
0 1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
2
5

2
1
4

5
4
1

4

5

6 11
11 6
9 7

2 1 7
9 7 1
7 9 2
6 11 5

9
2
1
4

11

5

0

0

0
0
0

0
0
0

1
0
0
0

0 0
1 0
0 1
0 0

0
0
0
1

0
0
0
0

0

0

0

0

0

1
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Tablo 1

β = α + 1 üreteci ile p(x)=x8+x4+x3+x+1 indirgenemez polinomuna göre GF(28) sonlu
cisminin elemanlarının bazılarının gösterimi(Aslan, 2008)
Üreteç Binary

Hex.

Ürete
ç

Binary

He
x

β0

0000000
1

01

β 53

0011110
0

3C

β2

0000010
1

05

β 55

1100110
0

CC

β3

0000111
1

0F

β 56

0100111
1

4F

β4

0001000
1

11

β 57

1101000
1

D1

β5

0011001
1

33

β 58

0110100
0

68

β6

0101010
1

55

β 59

1011100
0

B8

β7

1111111
1

FF

β 60

1101001
1

D3

β8

0001101
0

1A

β 61

0110111
0

6E

Şekil 1’de s = (234, 123, 78, 90, 156, 45, 128, 197) şeklinde girilen bilgi vektörü için oluşturulan sır
ve paylaşım değerleri ve gizliliğin yeniden elde edilmesi gösterilmiştir. Elde edilen sır ve paylaşım
değerleri aşağıdaki Tablo 2’de ve yeniden elde edilmede kullanılan değerler Tablo3’de verilmiştir.
Hesaplamalar ve sonuçlar C# kodu ile gerçekleştirilmiştir (Arda, 2011).
Mesaj Vektörünün GF(28) uzayında ikili karşılığı şöyledir.

m = (1110101001111011010011100101101010011100001011011000000011000101)
Elde edilen kod söz c=mG ile elde edilir. Elde edilen kodsöz 8 bitlik bloklara bölünerek ilk bileşen
gizlilik, diğerleri paylaşım değerleri olarak dağıtılır.
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Şekil 1. GF(28)’de (16, 8, 9) MDS kodu (RS Kodu) ile oluşturulan Sır Paylaşım Şeması uygulama
ekranı
Paylaşım Kısmı

Tablo 2. GF (28)’de (16, 8, 9) MDS kodu (RS Kodu) ile oluşturulan Sır Paylaşım Şemasın’da
paylaşım değerleri
Mesaj Vektörü

(234, 123, 78, 90, 156, 45, 128,
197)

Paylaşımlar

Gizli Değerlerin İkili Gizli Değerlerin
Gösterimi
Ondalık
Gösterimi

t0=

11101010

234

gizli bileşen

P1=

(1. Katılımcı)

01111011

123

P2=

(2. Katılımcı)

01001110

78

P3=

(3. Katılımcı)

01011010

90

P4=

(4. Katılımcı)

10011100

156

P5=

(5. Katılımcı)

00101101

45
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P6=

(6. Katılımcı)

10000000

128

P7=

(7. Katılımcı)

11000101

197

P8=

(8. Katılımcı)

11100010

226

P9=

(9. Katılımcı)

01111001

121

P 10 =

(10. Katılımcı)

10111010

186

P 11 =

(11. Katılımcı)

00110111

55

P 12 =

(12. Katılımcı)

11101110

238

P 13 =

(13. Katılımcı)

10111100

188

P 14 =

(14. Katılımcı)

01001001

73

P 15 =

(15. Katılımcı)

01111100

124

Gizliliği Yeniden Elde Etme Kısmı
Tablo 3. (k, n-1) = (8,15) Eşik Sır Paylaşım Şemasında k=8 adet Katılımcı ile Gizliliği Elde Etme
Paylaşımlar

t0=

gizli bileşen

Gizli Değerlerin

Gizli Değerlerin

İkili Gösterimi

Ondalık karşılığı

11101010

234

P1=

(1. Katılımcı)

01111011

123

P4=

(4. Katılımcı)

10011100

156

P5=

(5. Katılımcı)

00101101

45

P7=

(7. Katılımcı)

11000101

197

P 12 =

(12. Katılımcı)

11101110

238

P 13 =

(13. Katılımcı)

10111100

188

P 14 =

(14. Katılımcı)

01001001

73

P 15 =

(15. Katılımcı)

01111100

124
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SONUÇLAR
Bu çalışmada gizli anahtarın ya da gizli verinin güvenliğini sağlamak için GF(28) sonlu cisimde (n,
k, d) parametreleri (16, 8, 9) olan MDS kod özelliklerine sahip bir Reed Solomon Kod ile (k, n-1)
eşik sır paylaşım şeması oluşturulmuştur. Gizli veri kullanılan üreteç matrisle elde edilen kod sözün
ilk bileşenidir. Diğer bileşenler (n-1) katılımcıya dağıtılmış ve en az k adet katılımcı ile gizli veri
yeniden elde edilebilmektedir. k-1 adet katılımcı ile gizli veri hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamaz.
Bu şemalardaki avantaj hata düzeltme algoritmaları sayesinde kayıp ya da yalancı katılımcıların pay
değerleri tespit edilip düzeltilerek orijinal verinin yeniden elde edilebilmesidir. Sonuç olarak Sır
paylaşım şemalarında kodlama teorisini ilişkilendirmek verinin güvenliğini sağlamada ve aynı
zamanda kimlik doğrulamada etkili olacağı söylenebilir.
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Özet
Teknoloji alanında hızla ilerleyen gelişmelerle birlikte insan, doğaya gittikçe artan bir hızla
müdahale ederekonu değiştirmekte ve hâkimiyeti altına almaktadır. Bu müdahalelerin sonuçlarını
görmek uzun zaman gerektirmektedir. Ormanlar yok olmakta, tarım ve hayvancılık alanları
azalmakta, kısa sürede daha fazla ürün yetiştirmek için kullanılan kimyasallar nedeniyle toprak
yapısı tekrar düzeltilemeyecek boyutta bozulmaktadır. İnsanlar doğaya yaptıkları tüm bu etkilerin
sonucunda hava ve su kirliliğinden kaynaklanan kalitesiz bir yaşam sürmeye maruz kalmaktadır.
Yaşanan bu olumsuzluklar doğa koruma kavramının her dönem güncel bir kavram olarak
kalmasına, doğa koruma bilincinin artmasına, doğa koruma ile ilgili sosyal ve politik alanlarda
sürekli ve yeni tedbirlerle yaklaşılmasına neden olmaktadır.
Çevresel sorunların ortaya çıkmasında başlıca etken olan insanların olumsuz davranışlarını
engellemeye yönelik dünya ülkelerinde birtakım ceza ve yaptırımlar içeren kanunlar yer almaktadır.
Bu kanunlarla bir taraftan doğada mevcut biyotik ve abiyotik varlıkların korunarak
sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılırken diğer taraftan da çevre kirliliğinin ve tahribatının önüne
geçilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Mevcut kanunların yanısıra çevre ile ilgili kurum ve
kuruluşlara yetki verildiği, bu kurum ve kuruluşlar aracığıyla denetim ve iyileştirmelerin yapılmaya
çalışılmaktadır. Kanun ve kurumların caydırıcı ve zorlayıcı gücünü, barındırdıkları ceza ve
yaptırımlardan aldığı bilinmektedir.
Nudge Teorisi (dürtme) davranış bilimleri ve siyaset teorisi gibi birçok alanda zorlama ve yaptırım
olmadan, yasalar çerçevesinde, özgürlükleri kısıtlamadan, kişi haklarını ihlal etmeden, akla ve
bilime uygun olacak şekilde insan davranışlarını etkileyerek istenilen davranışa yönlendirme olarak
tanımlanabilmektedir. Doğa koruma kapsamında yasal ve kamusal tedbirlerin yanında insan
davranışlarını olumlu olarak yönlendirmede Nudge kuramından yararlanılabileceği
düşünülmektedir.
Bu çalışmada "Doğa Koruma" kavramı ve "Nudge Teorisi" irdelenerek doğa korumada Nudge
Teorisi'nden nasıl yararlanılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğa, Doğa koruma, Nudge.
GİRİŞ
Doğa Kavramı
Hızlı nüfus artışı, gelişen teknoloji, sanayileşme, kentleşme ile birlikte farklı kirlilik türlerinin
ortaya çıkması, orman yangınları, orman alanlarının bilinçsiz ve amacı dışında kullanılması, aşırı
otlatma, sulak alanların kurutulması, tarım arazilerinde kullanılan kimyasal maddeler, doğal
kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması gibi insan kaynaklı etkiler sonucunda doğa üzerindeki
baskılar artmaktadır. Bu baskılar sonucu doğada küresel ısınma başta olmak üzere önemli
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değişiklikler görülmekte, doğal denge zarar görmekte ve insan dâhil doğadaki tüm canlıların hayatı
her geçen gün olumsuz yönde etkilenmektedir.
Doğa dediğimiz varlıklar bütünü üretici, tüketici ve ayrıştırıcı bileşenleri ile mükemmel olarak
denge ve uyum içinde tasarlanmış çok karmaşık bir sistemler bütünü,insan faaliyetleri dışında kendi
kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan
varlığın hepsi, tabiat şeklinde tanımlanmaktadır (Gül ve Türker, 2014).
Doğadaki her canlı varlığın kendine yeten bir kapasitesi ve kendi kendine devinen bir bilince sahip
olduğu, her canlı varlığın kendine özgü bir görevinin bulunduğu, doğadaki tüm değişim ve
dönüşümün başka bir varlığın yaşam başlangıcını sağladığı bilinmektedir (Türkdoğan, 2017).
Antik Yunan dünyasının doğa (phusis) terimini farklı anlamlarda kullandığı görülmektedir. Bu
anlamlar:
1. Serpilip büyüme ve gelişme süreci veya genesis,
2. Kendisinden şeylerin yapıldığı ve ya çatıldığı ana madde/ cevher,
3. Bir tür içsel organizasyon olarak ortaya çıkmaktadır (Peters, 2004)
Doğayla bütüncül bir yaşam sürdüren insan doğadaki diğer canlılardan ayrı ve üstün olarak değil
doğanın bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Doğayı korumak, doğada yer alan tüm
canlılarla birlikte insan yaşamını da korumak anlamına gelmektedir.
Doğa Koruma
Doğa koruma terimi, "insan sağlığı ve yaşamının garantisi için, doğada yaşayan bitki ve hayvan
türlerinin varlığı, onların yetişme ve yaşam ortamları ile belirli kriterler ışığında korumaya değer
bulunan doğa parçalarını ve doğal elamanları korumak" şeklinde tanımlamaktadır (Yücel, 2005).
Doğayı Koruma fikrinin yasal ve yönetsel olarak ilk ortaya çıkışı 1882 yılında A.B.D.' de ve
dünyada ilk milli park olarak ilan edilen Yellowstone Milli Parkı olmaktadır. İsviçre'de 1948
yılında ''Uluslararası Doğa Koruma ve Doğal Hayatı Koruma Birliği (IUCN)'' kurulmasıyla Doğayı
Koruma çalışmaları Uluslararası bir kimlik kazandığı görülmektedir (Gül ve Türker, 2014)
Doğal kaynaklar, bu kaynakların bulunduğu yerde yaşayan türler ve insanların yaşamı birbirine
bağlı olmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu yaşam ağı, sağlıklı gıdaya, suya, besine
ulaşmayı ve sağlıklı kalmayı sağlamaktadır (Anonim, 2020a).
Doğayı koruma insanın kendi neslini sürdürülebilmesi, toplumların uzun vadede gelişebilmesi için
kaçınılmaz bir gereklilik arz etmektedir. İnsanın doğayı korudukça hayatta kalabileceği gerçeği
hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.
Doğayla bütüncül bir yaşam sürdüren insan doğaya hâkim olma ve daha fazla tüketme isteği
nedeniyle doğaya aşırı ve plansız müdahalelerde bulunarak diğer canlılara hayatta kalma şansı
vermemekte ve doğada geri dönüşü olamayacak hasarlara neden olmaktadır. İnsanoğlu bu
davranışıyla aslında kendi yaşamına zarar vermektedir.
Doğaya verilen zararların nedenleri Tablo1. ‘ de verilmiştir (Gül vd., 2016).
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Tablo 1. Doğaya verilen zararların nedenleri
Ekonomik ve Gelişme öncelikli yaklaşımlar
Yanlı ve etik dışı bilimsel faaliyetler

Sorumsuz ve ezberci eğitim anlayışı
Modernizm adı altında sunulan yaşam
biçimleri
Çevre ile uyumlu olmayan Teknoloji ve Bilim ve teknik yaklaşımdan farklı
sanayileşme eğilimleri
Planlamalar ve tasarım uygulamaları
Düzensiz nüfus artışı
Çok uluslu şirketlerin faaliyetleri
Aşırı tüketim eğilimleri
Faiz ve rant lobisi faaliyetleri
Kapitalizm ve Emperyalizm yaklaşımları
Politikacılar, yöneticiler ve karar vericilerin
yaklaşımları

Doğa Koruma Amaçları
Dünyada doğayı korumak amacıyla çeşitli sistemler kullanılmaktadır. Üzerinde en fazla durulan
sistem, canlı doğal kaynakların korunması olmakta ve bu sistemin üç temel amacı bulunmaktadır.
Dengeli gelişmenin de temel unsurları olarak kabul edilen bu amaçlar:
- Toprak koruma, suların temizliği vb. ekolojik süreçlerin ve yaşam destek sistemlerinin korunması,
- Ormanlar, balıkçılık ve otlatma faaliyetleri, yaban hayatı türleri ve kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımı,
- Genetik çeşitliliğin korunmasını kapsamaktadır (WWF, 1980).
Diğer doğa koruma amaçlarındanöncelikli olanları Tablo 2. de verilmiştir (Gül vd. 2016).
Tablo 2.Doğa koruma amaçları
Biyolojik
çeşitliliğin
Korunması Özel Öneme sahip doğal ve kültürel
(Türçeşitliliği, Yaşam ortamı çeşitliliği, peyzajların bozucu etkilerden sakınılması,
Ekolojik Süreç çeşitliliği
Bilimsel Araştırmaların yapılması
Eğitim, farkındalık ve bilinçlendirmeyi
sağlamak
Kültürel değerlerin doğal çerçevesi ile Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını
birlikte korunması ve geliştirilmesi
sağlamak
Turizm ve rekreasyonel amaçlar
Çevresel koşulların iyileştirilmesi
Yabanıl yaşamın olumsuz etkilere karşı Yörenin sosyal ve ekonomik gelişmesine
korunması
katkıda bulunmak
Doğa koruma bitki ve hayvan popülasyonlarının devamlılığı, türlerin zenginliği ile doğal ya da
doğala yakın ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunmakta ve koruduğu elemanlarla da hem
genetik zenginliğin korunmasına ve geliştirilmesine, hem de bilimsel çalışmaların ilerlemesine
yardımcı olmaktadır (Yücel, 2005). Ayrıca doğa koruma gerekçelerini; estetik, psikolojik, tıbbi,
ekolojik,ekonomik, ahlaki, (etik) ve yaşamsal olarak sınıflandırmak mümkün olabilmektedir. Bu
gerekçelerden en eski ve belki de en önemlisi “Ahlaki (etik)” gerekçe denilebilmektedir.
İnsanoğlunun var oluş nedeni olarak insan olma sınav mücadelesini vermesi, kendi organizmasını,
kendi türünün neslini ve diğer canlıları koruma duygusu bağlamında; yaratılış bilinci ile
ilişkilendirmesi doğayı gelecek nesillere ulaştıracak bir emanet olarak anlaması, farkına varması ve
bilinçlenmesi ile ilişkili olmaktadır(Gülvd.2006).
Doğa Koruma Hareketinin Tarihçesi
Doğa koruma hareketi yüzyıllar öncesinde var olduğundan dolayı güncel olmasına karşın yeni
oluşan bir olgu olmamaktadır. Tarih boyunca kimi arazi sahipleri, yöneticiler, hükümdarlar, doğal
değerlere sahip bazı alanları korumak için çaba gösterdikleri görülmektedir. Özünde bu alanlar
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yaban hayatı türlerinin devamlılığını sağlamak üzere korunan ve tasarlanan av koruma alanları
olarak karşımıza çıkmaktadır. (Kurdoğlu, 2007).
Dünyanın çeşitli yerlerinde sıkı bir şekilde koruma altına alınan kutsal ormanların orman rezervi
olduğu düşünüldüğünde, koruma hareketinin başlangıcının insanlık tarihi kadar eskiye dayandığı
söylenebilmektedir. En eski koruma hareketlerinin doğa korumanın bilinen tarihçesine göre Güney
Hindistanda bulunan Tamil Nandu Kutsal koruluklarının, Yontma ve Cilalı Taş devirlerine (MÖ
8000 - MÖ 6000) tanıklık ettikleri düşünülmektedir (Krishna ve Sankar, 1997).Dünya Doğayı
Koruma Vakfı (WWF) 1995 raporunun sonuçlarına göre de kutsal yerlerin korunmasının tarihin en
eski doğa koruma yöntemi olduğu düşünülmektedir (Wild etall 2008). Diğer taraftan doğa koruma
hareketleri daha çok Antik Yunan, Antik Mısır gibi eski dönemlere dayansa da, nüfus artışları ve
toplumların gelişmesine paralel olarak artan kaynak tüketimi ve doğa tahribatı sonucu Ortaçağ'da
soylular için av hayvanlarının korunması ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde ormanların ve içme
suyu kaynaklarının tahrip edilmesinin yasaklanması ve ölüm cezası ile yaptırım uygulanması rezerv
koruma anlayışının hızlı bir şekilde geliştiğini göstermektedir (Kaya, 2002).
15. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından, bazı
derelerin Haliç'i çamurla doldurmasını engellemek için akarsu havzalarında hayvan otlatılmasının,
tarım ve inşaat yapılmasının yasaklaması ve toprağın tutunmasını sağlamak amacıyla yamaçlara
ayrık otu ekilmesini sağlaması ilk bilinçli koruma hareketi olarak gösterilebilmektedir (Kurdoğlu,
2007).
Bir alanın sahip olduğu peyzaj güzelliği, florası, faunası ve halkın belirli bir süre de olsa
yararlanması amacıyla koruma altına alma fikrinin Hollanda'da doğduğu görülmektedir. 1576
yılında Orange Prensi ve Lahey Valisi, Lahey Ormanı’nın (Haagse Bos) değiştirilmeden korunması
konusunda anlaştıkları bilinmektedir (Ortaçeşme vd. 1988).
Doğal kaynakların ve çevrenin korunması konusu dünyanın pek çok ülkesinde doğa araştırmacıları
tarafından özellikle vurgulanmaya başlanması 18. yüzyıl somlarında görülmektedir(Yalınkılıç ve
Arpa, 2005). Ancak yasal önlemlerin alınması, yasalar çerçevesinde sistemli doğa koruma
çalışmalarının yapılması ve koruma alanlarının ayrılması, bu konuda bilimsel çalışmaların
yapılarak, uluslararası kuruluşların ortaya çıkması ve hukuki düzenlemelerin oluşturulması 19. ve
20. yüzyıla rastlamaktadır (Yücel ve Babuş, 2005).
Yasal Boyutta Doğa Koruma Çalışmaları
Keleş (2015)'e göre, dünyada çevre sorunlarına karşı ilk ciddi tepkiler 19. yüzyılın sonlarından
itibaren Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de ortaya çıkmaktadır. Sanayi devrimi sonrasında, hızlı bir
kentleşmenin gerçekleşmesi, havanın kirlenmesi ve nüfusun hızla artması genel anlamda bir çevre
duyarlılığı oluşturmakta fakat bu duyarlılığın örgütleşmesi, felsefi ve ideolojik altyapı kazanmaya
başlaması, dolayısıyla siyasal bir karaktere dönüşmesinin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya
çıktığı görülmektedir (Güneş,2018).
Sürdürülebilir gelişme düşüncesiyle koruma kullanma ilkesi doğrultusunda dünya devletlerinin
doğal kaynakları koruyabilmek amacıyla çeşitli koruma politikaları geliştirdikleri görülmektedir.
Bu politikalar kronolojik sıraya göre Tabo3.' de verilmiştir.
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Tablo 3. Dünya devletlerinin doğal kaynakları korumak amacıyla oluşturdukları politikalar
Yıl
Koruma Politikaları
1961
"Doğayı Koruma Experler Komitesi Toplantısı"
1961
"Morges Bildirgesi ile Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Kurulması"
1962
"I. Dünya Milli Parklar Konferansı"
1972
"II. Dünya Milli Parklar Konferansı"
1972
"Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı"
1972
"Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme"nin
imzalanması ve "Dünya Mirası Komitesi"nin kurulması
1973
"Tabiat Parkları ve Milli Parklar Federasyonu"nun kurulması
1976
"Biyosfer Rezervleri Ağı"nın kurulması
1979
"Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi"
1981
"Dünya Koruma Stratejisi"
1982
"Dünya Doğa Şartı"
1987
"Bruntland Raporu"
1991
"Küresel Çevre Fonu"nun Kurulması
1992
"Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı" (Rio Konferansı) ve "Gündem
21"
1992
"IV. Milli Parklar Konferansı"
1992
"Habitat Direktifi"
1994
"Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi"
1995
"Biyosfer Rezervleri Kongresi"
1997
"Kyoto Protokolü"
2000
"Avrupa Peyzaj Sözleşmesi"
2002
"Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Gelişme Zirvesi"
2008
"III. Dünya Biyosfer Rezervleri Kongresi"
2010
"Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı"
2012
"Dünya Koruma Kongresi"
2012
"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Konferansı"
2013
"I. Asya Parklar Kongresi"
2014
"Nagoya Protokolü"
2015
"Paris İklim Anlaşması"
Türkiye' de Yasal Boyutta Doğa Koruma Çalışmaları
Tüm dünya ülkelerinde Yirminci Yüzyılın sonlarına doğru doğa kaynaklarının korunmasına yönelik
çok sayıda hukuki düzenlemelerin getirildiğini görmek mümkün olmaktadır. Bu süreçte içerik
bakımından kapsamlı ve önemli uluslararası çevre sözleşmelerinin oluşturularak birçok ülke
tarafından imzalandığı görülmektedir (Kurdoğlu, 2007). Türkiye'nin de taraf olarak imzalamış
olduğu doğa korumaya yönelik uluslararası sözleşmeler Tablo 4.' de kronolojik sıraya göre
verilmiştir.
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Tablo 4. Türkiye'nin taraf olduğu doğa korumaya yönelik sözleşmeler(Anonim, 2020b).
NO
Adı
Tarih Yeri
Yürürlü Türkiye
k Tarihi Taraf
Olma
Tarihi
1

"Antarktika Antlaşması"

1959

2

"Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına
İlişkin Uluslararası Sözleşme"
"Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı
Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanlar Hakkında Sözleşme"
"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşme"
"Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı
Bölgesinin Korunması Sözleşmesi"
"Akdeniz’de Gemilerden ve Uçaklardan
Boşaltma veya Denizde Yakmadan
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve
Ortadan Kaldırılması Protokolü"

1966

1979

15

"Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava
Kirlenmesi Sözleşmesi"
"Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama
Ortamlarını Koruma Sözleşmesi"
"Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan
ve Faaliyetlerinden Dolayı Kirlenmeye
Karşı Korunması Protokolü"
"Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun
Menzilli Aktarılmalarının izlenmesi ve
Değerlendirilmesi
için
İşbirliği
Programı (EMEP)'nın Uzun Vadeli
Finansmanına Dair, 1979 Uzun Menzilli
Sınırlarötesi
Hava
Kirlenmesi
Sözleşmesi Protokolü"
"Ozon tabakasının Korunmasına Dair
Viyana Sözleşmesi"
"Ozon Tabakasını İncelten Maddelere
Dair Montreal Protokolü"
"Tehlikeli
Atıkların
SınırlarötesiTaşınımının ve Bertarafının
Kontrolüne İlişkin Bazel Sözleşmesi"
"Antarktika Sözleşmesi Çevre Koruma
Protokolü"
"Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi"

16

"BM İklim Değişikliği Sözleşmesi"

1992

17

"Karadeniz
Deniz
Çevresinin
Boşaltmaları "Nedeniyle Kirlenmesinin

1992

3

4

5
6

7
8
9

10

11
12
13

14

https://www.29ekim.org/

"Vaşingto 1961
n"
"Rio de 1969
Janeiro"
"Ramsar" 1975

1996

1973

"Vaşingto
n"

2007

1996

(1976)
1995
(1976)
1995

"Barselon
a"
"Barselon
a"

2004

2002

Henüz
Yürürlüğe
Girmemiş
tir

1983

2002
Yılında
Türkiye
Protokolü
Onaylamı
ştır
1983

1971

2003
1994

1979

"Bern"

1982

1984

(1980)
1996

"Madrid"

2008

2002

1984

"Cenevre"

1988

1985

1985

"Viyana"

1988

1991

1987

1989

1991

1989

"Montreal
"
"Basel"

1992

1994

1991

"Madrid"

1998

2017

1992

"Rio
deJaneiro
"
"Rio
deJaneiro
"
"Bükreş"

1993

1996

1994

2004

1994

1994
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18

19

20
21

22
23

24

25
26
27
28
29

30

Önlenmesine İlişkin Protokol"
"Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve
Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine
Karşı Acil Durumlarda Yapılacak
İşbirliğine Dair Protokol"
"Karadeniz Deniz Çevresinin Kara
Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye
Karşı Korunmasına Dair Protokol"
"Karadeniz'in
Kirlenmeye
Karşı
Korunması Sözleşmesi"
"Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık
ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde
Çölleşme ile Mücadele İçin Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi, BM Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesi"
"Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve
Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol"
"Tehlikeli
Atıkların
Sınır
ötesi
Taşınımının ve Bertarafının kontrolüne
ilişkin Bazel sözleşmesine Getirilen
Değişiklik"
Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınır
ötesi
Hareketleri
veBertarafından
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi
Protokolü"
"BM İklim Değişikliği Sözleşmesine
Yönelik Kyoto Protokolü"
"Avrupa Peyzaj Sözleşmesi"
"Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin
BiyogüvenlikKarteganaProtokolu"
"Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin
Stokholm Sözleşmesi
"Olağanüstü Hallerde Akdeniz’in Petrol
ve
Diğer
Zararlı
Maddelerle
Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve
İşbirliğine Ait Protokol"
"Karadeniz’in
Kirliliğe
Karşı
Korunması
Sözleşmesi’nin
Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve
Peyzajın Korunması Protokolü"

1992

"Bükreş"

1994

1994

1992

"Bükreş"

1994

1994

1992

Bükreş

1994

1994

1994

"Paris"

1996

1998

1995

1999

2002

1995

"Barselon
a"
"Cenevre"

1996

"İzmir"

Henüz
Yürürlüğe
Girmemiş
tir
2008

Türkiye
2003'de
onaylamış
tır
2004

1997

"Kyoto"

2005

2009

2000

"Floransa
"
Kartagena

2004

2003

2003

2004

2004

2009

2002

"Stockhol
m"
"Malta"

2004

2003

2002

"Sofya"

2004

2004

2000
2001

Türkiye’de çevrenin, doğanın, doğal ve kültürel varlıkların korunmasında temel yasal dayanağı,
18Ekim 1982 tarihinde kabul edilen Anayasa’nın Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması ile
ilgili 56. madde ("Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir" ), Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile ilgili 63. madde ( "Devlet, tarih,
kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik
edici tedbirleri alır" ) ve Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi ile ilgili 169. madde( "Devlet,
ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.
Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık
yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir" ) oluşturmaktadır.
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Türkiye’de doğal ve kültürel kaynakların korunmasına ilişkin en kapsamlı görünen beş ayrı kanun
bulunmaktadır(Ürker ve Lise, 2018). Türkiye' de doğa korumaya ilişkinkanunlar kronolojik sıraya
göre Tablo 5' de verilmiştir.
Tablo 5. Türkiye'de Doğa Korumaya İlişkin Kanunlar
Yıl
Kanun
1956
6831 sayılı Orman Kanunu.
1983
2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmeliği.
1983
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmeliği.
1983
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmeliği.
2003
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu.
NudgeKavramı
Çevre sorunlarının arttığı günümüzde sorunlarla başa çıkabilmede ve sorunların ortaya
çıkmasınınönüne geçilmesinde bireyde, toplumda ve yönetimlerde yaşam boyu çevre duyarlılığı
önemlilik arz etmektedir. Çevre duyarlılığına süreklilik kazandırılarak yaşanabilir çevrenin
sürdürülebilirliğindeulusal ve yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, eğitim kurumlarının
Nudge Teorisinden yararlanabileceği düşünülmektedir.
Nudge(dürtme) kavramı davranışsal iktisat, siyaset teorisi, davranış bilimleri alanlarında, davranışı
etkileme ve karar vermeyi dolaylı önerilerle yönlendiren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır
(SimonandTagliabue, 2018). Kavramın ilk formülasyonu ve ilkeleri 1995' de James Wilk ve DJ
Steward tarafından "dürtme sanatı" şeklinde tanımlanmaktadır (Wilk, 1999).
Nudge teorisinin 2008'de Richard Thaler ve Cass Sunstein'ın "Nudge: Improving Decisions About
Health, Wealth ve Happiness" adlı kitabının çok sayıda ülkede yayınlanmasıyla bu
teorininyaygınlaştığını söylemek mümkün olmaktadır. Kitapta zorlama olmadan insan
davranışlarının değiştirilebilmesi konu edinmektedir (Sparrow, 2008).
Nudge, insanların davranışlarını herhangi bir seçeneği yasaklamadan ya da ekonomik yaptırımları
önemli ölçüde değiştirmeden, öngörülebilir bir şekilde değiştiren "seçenek mimarisi" olarak da
tanımlanmaktadır (Thaler and Sunstein, 2008). Bu yaklaşıma göre, meyveleri (dikkat çekerek
meyvelerin seçilme ihtimalini artırmak için) göz hizasına koymak bir dürtme olduğu, fakat abur
cuburu yasaklamanın bir dürtme olmadığı söylenebilmektedir.
Hensen (2016) ise Nudge kavramını, bilişsel sınırlar, yanlılık ve yanılgılar, rutinler ve
alışkanlıkların, insanların rasyonel karar alma süreçlerinin önünde bir engel olduğunu belirterek, bu
etmenlerin göz önüne alınması suretiyle insanların yargılarını, tercihlerini ve davranışlarını
öngörülebilir şekilde etkileme özelliği olan bir girişim olarak nitelendirmektedir.
Nudge Kuramı’nın kurucularından Cass R. Sunstein dürtmenin etiği ile ilgili olarak, seçenek
mimarisi ve dürtmeye itiraz etmenin anlamsız olduğunu, doğanın kendisinin, havanın, gelenek ve
göreneklerin, kendiliğinden oluşan düzen ve görünmez elin kendiliğinden "dürten" olduğunu
belirtmektedir. Dürtme hakkında endişelenmenin ve belirli dürtmelere itiraz etmenin makul olmakla
birlikte, genel olarak dürtmenin kendisine karşı gelmenin makul olmadığını vurgulamaktadır
(Özdemir, 2019).
Nudge, bir bireyin ortamı değiştirilerek belirli bir seçim yapmasını veya belirli bir şekilde
davranmasını daha olası hale getirmek suretiyle otomatik bilişsel süreçlerin istenen sonucu
desteklemek için tetiklediğini savunmaktadır (Saghai, 2013).
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Cass R. Sunstein, BX2018 konferansında yaptığı konuşmada dürtmenin (nudging) sahip olması
gereken beş özelliği şu şekilde özetlemektedir (Özdemir, 2019).
• Dürtmenin, insanların değer ve menfaatleri ile tutarlı olması gerekir.
• Dürtme sadece meşru amaçlar için yapılmalıdır.
• Bireysel hakları ihlal etmemelidir.
• Şeffaf olmalıdır.
• İnsanların rızası olmadan insanlardan herhangi bir şey almamalıdır
Nudge teknikleri seçimler arasında tarafın yararına olacak sezgisel yöntemleri kullanmayı
amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle nudge karar verme aşamasında kullanıldığında, ortaya çıkan
sonuç istenen sonuç olmaktadır (Arvai et all, 2012). Örneğin zorunlu bireysel emeklilik sistemi
devletin vatandaşının seçenek özgürlüğünü koruyarak uyguladığı bir dürtme uygulaması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Devlet bu uygulamayla belirli şartları taşıyan vatandaşlarını otomatik olarak
sisteme sokarak tasarruf oranını arttırmayı hedeflemektedir. Bu uygulamadaki önemli husus sisteme
girmek zorunlu tutulurken sistemden ayrılma kısmında herhangi bir kısıtlamanın bulunmaması
olmaktadır. Bu sistem devleti karar verici olarak vatandaşını korumak ve belli bir davranışa
yönlendirmek görevini yerine getirirken dürtme teorisinin kullanılarak uygulamaya geçirilen bir
sistem olmaktadır.(Özdemir, 2019).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Nudge teorisini, “zorlama veya yaptırım olmadan tahrik etme ile istenilen bir davranışı yaptırmak”
şeklinde tanımlamak mümkün olmaktadır.
Nudge teorisinden politika, sağlık, ekonomi, eğitim, çevre gibi çok sayıda alanda yararlanıldığı,
dünya çapında devlet yönetimlerinde bu alanda faaliyet gösteren Davranışsal İç Görü Birimlerinin
kurulduğu görülmektedir.İngiltere Davranışsal İçgörü Takımı (Behavioral Insights Team (BIT),
Yunanistan'da Nudge Unit Greece, Tunus'ta Design LabTunusia ve Türkiye Davranışsal Aksiyon
Takımı (Nudge Turkey), bunlardan bazıları olmaktadır.2010’dan bugüne, ABD,Hollanda, Kanada,
Avustralya, Almanya, Singapur, Peru, Hindistan, Lübnan, Katar, Yunanistan gibi pek çok ülke ve
Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar davranışsal
içgörü birimlerini faaliyete geçirmiştir. Kasım 2018 itibariyle, dünya üzerinde faaliyet gösteren 202
adet davranışsal içgörü birimi yer aldığını görmek mümkündür (OECD, 2019).
Yasaklama ve zorlama olmadan insan davranışlarına yön verilerek doğaya verilen zararın önüne
geçilmesinin Nudge teorisinden yararlanılarak gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Araştırmalar
Nudge Teorisinin bilimsel literatüre dayandığını ve pratikte uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.
Nudge teorisinin daha iyi anlaşılarak, bilinçli bir şekilde uygulanması insan ve doğa bakımından
daha yararlı tasarımların oluşturulmasını sağlayabilmektedir (Neutel, 2017).
Ekolojik ayak izini en alt seviyeye indirmek ve doğa farkındalığını arttırmak için Nudge Teorisi'nin
kabul ettiği insan doğasının yapısı hakkında birkaç basit varsayımı şu şekilde sıralamak mümkün
olmaktadır (Anonim 2020c).
1- İnsanlar kendilerine fayda/kar getirecek şeyleri yapmak istemektedirler.
2-İnsanlar diğer insanların uyguladıklarını örnek almakta ve çoğunluğun tutum ve davranışlarına
göre kendi tutum ve davranışlarını belirlemektedir.
3- İnsanlara farklı seçenekler sunulduğunda kendileri için kolay ve en fazla fayda getirecek olanı
seçmek istemektedirler.
4- İnsanlar için görsellik önemli olmaktadır.
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5- İnsanlar çoğunlukla yanlış giden durum hakkında şikâyet eder, durumu değiştirmek ister buna
karşın kendilerini sorunun çözümünde yetersiz hissetmektedirler.
Nudge Teorisinin kabul ettiği bazı temel ilkeler çerçevesinde günlük hayatta uygulanarak doğanın
korunması, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede kullanıldığında büyük getirisi
olabilecek teoriye uygun dürtmelerden bazıları tablo 6.' da verilmiştir (Anonim, 2020c).
Tablo 6. Karbon salınımından kaynaklı çevresel sorunların önüne geçilmesinde Nudge yaklaşımları
Sorun
Neden
Nudge
1. Otomobil kullanımı
1. Araba kullanan ve buna
( Eurostat verilerine göre
Karbon Salınımı
alışkın bir kişiye araba
günümüzde enerji sektöründe
kullanmayı bırakın demek işe
sonra Avrupa'da karbon gazı
yaramayacaktır.
İnsanlar
salınımında en büyük pay
kendilerine fayda/kar getirecek
taşımacılık
sektörüne
ait
şeyleri yapmak isterler. O halde
olmaktadır )
arabanızı paylaşarak yakıt
masraflarını bölüşürseniz hem
sizin bütçeniz rahatlayacak hem
de karbon gazı salınımını
azaltacaktır
2. Gereksiz tüketim (Alışveriş)
2.
Arkadaş
buluşmalarını
(
alışveriş merkezlerinde değil
Climateoutreachandİnformation
park, bahçe ya da evlerde
Network
hesaplarına
göre
yapmayı önermek, alışverişi bir
alışveriş çılgını bir kişi yılda
boş zaman aktivitesi olarak
yaklaşık 3000 kg karbon
gören
insanların
tercihini
salınımına neden olmaktadır)
değiştirebilecektir.
Teoriye
göre insanlar başkalarının
yaptığını taklit ederler ve
çoğunluğun
tutum
ve
davranışlarına göre kendi tutum
ve davranışlarını belirlerler.
Bunu kendine alışkanlık haline
getiren kişinin arkadaşları da
ona uyum sağlayabilecektir.
3. Gereksiz enerji tüketimi
3. İnsanlar çoğu zaman yanlış
(EnvironmentalProtectionEnergy
giden durum hakkında şikâyet
verilerine göre ABD'de karbon
eder ve durumu değiştirmek
gaz salınımın %32'si Elektrik
ister fakat kendilerini sorunun
sektöründen kaynaklı olmaktadır
çözümünde yetersiz hissederler.
)
Enerji tasarrufunun çalışılan
şirket giderlerinin kısılmasında
rol oynayacağını belirtmek güç
sahiplerini tedbirlerin alınması
hakkında
ikna
edici
olabilecektir
Nudge yöntemiyle doğaya karşı olumlu davranış yönlendirmelerini çoğaltmak mümkündür:
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•
•
•
•

•
•
•
•

Doğayla iç içe, doğaya yakın olarak yaşayan insanların daha sağlıklıbir hayat
sürdürdüklerinikamusal ve sosyal alanlarda sürekli belirtilerek insanlarda farkındalık ve
bilinçlenme oluşturmak.
Kentlerde yer alan reklam panolarına, eğitim-öğretim kurumlarına doğa temalı insan
psikolojini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen fotoğrafları sergileyerek uyarılma sağlamak
Yönetimler tarafından kentlerde yeşil dokuyu koruyucu şekilde yapılan imar planlarına
öncelik ve teşvik sağlamak.
Günlük yaşamda sıkça kullanılan kullan-at ürünlerde plastik hammadde kullanılan ürünlerin
fiyatı yüksek, doğada çözünürlüğü mümkün olan, geri dönüştürülebilir ürünlerin fiyatları
düşük tutularak, bu ürünlerin daha sağlıklı olduğu sık sık belirtilerek tüketicilerin bu
ürünlere yönlendirilmelerini sağlamak.
Kamu kurumları ve sivil toplum kurumları ağaçlandırmayı teşvik etmek amacıyla fidan
dikim programları düzenleyerek sosyal medya veya web sitelerinde programa katılan kişileri
onurlandırmak
Fosil yakıt tüketimini azaltarak karbon salınım düzeyini indirgemek için doğal enerji üretimi
tesislerinin kurulum maliyetlerini azaltmak ve enerji satış garantisi vermek suretiyle doğal
enerji üretim ve kullanımını yaygınlaştırmak.
Doğaya zararlı olmayan enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla,
dönüştürülebilir enerji kaynaklarıyla kullanılabilen araç ve yapı fiyatları fosil enerji kaynağı
kullanan araç ve yapı fiyatlarından daha az maliyetle tüketiciye sunmak.
Organik tarım üreticisinin kazançları yüksek tutularak tarımda kimyasal kullanımının önüne
geçmek.

Nudge Teorisinden yararlanılarak oluşturulacak önermelerin sahip olması gereken birtakım
özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır
 İnsanların faydasına yönelik olmalıdır
 Yasalar çerçevesinde olmalıdır
 Bilime uygun olmalıdır
 Kişisel hakları ihlal etmemelidir
 Özgürlükleri kısıtlamamalıdır
 Yasak, zorlama ve ekonomik yaptırımları olmamalıdır
 Sonuçları fark edilebilir olmalıdır
 Süreklilik, alışkanlık kazandırılabilmelidir
Dürtme ile dünyanın birçok ülkesinde insanların günlük hayattaki alışkanlıklarına etki etmenin
mümkün olabileceği görülmektedir. İnsanların çevre temizliği, sorumluluk üstlenme, beslenme
alışkanlıklarına kadar birçok alanda Nudge teorisinden yararlanılabileceği düşünülmektedir.
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Özet
Adli Bilimler, suçların aydınlatılması maksadıyla olay yerinden elde edilen delillerin bilimsel
yöntemler kullanılarak incelenmesinde yararlanılan bilim dallarını kapsamaktadır. Mağdur, fail ve
olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılması amacıyla olay yeri incelemesi yapılmaktadır.
Suçların aydınlatılabilmesi için olay yerlerinin ilk hali ile korunması, delillerin zarar görmeden
toplanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla olay yeri inceleme timleri olay yerine mümkün
olduğunca hızla erişim sağlamakta, olay yerini yazılı ve görsel olarak kayıt altına almaktadır. Bu
kayıtlar soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sıklıkla kullanılan, davaların sonuçlandırılmasında
başvurulan temel unsurlardandır. Modelleme en genel tanımıyla, bir cismin üç boyutlu şekilde tüm
yüzeyleri ile matematiksel ifadesidir. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tespit edilip not
alınarak elde edilen bulgulara ve ortamda bulunan nesnelere ait ölçümler, yüksek çözünürlüğe sahip
görseller kullanılarak dijital ortamda çeşitli yazılımlar aracılığıyla olay yerinin 3 boyutlu (3B)
modellemesi yapılmaktadır. Kayıt altına alınmış olay yerlerinin bilgisayar ortamında gerçek
ölçülere uygun olarak modellenmesi tüm delillerin her açıdan gözlemlenmesine olanak
sağlamaktadır. Modelleme tanıkların sözlü ifadelerinin görsel olarak desteklenmesini ve ifadelerin
doğruluğunun sınanmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, adli bilimlerde 3 boyutlu
modellemede kullanılan yöntemler ve sağladığı katkılar ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adli Bilimler, Modelleme, Olay Yeri
Abstract
Forensic Science includes the disciplines of sciences, which examine evidences obtained from the
crime scene by using scientific methods in order to illuminate crimes. A crime scene investigation
is carried out to determine the relationship between the victim, the perpetrator and the crime scene.
In order to enlighten crimes, it is a great importance to protect the crime scenes in their first
condition and to collect the evidence without damage. For this purpose, crime scene investigation
teams provide access to the crime scenes as quickly as possible and record the crime scene in both
written and visual form. These records, which are often used in the process of investigation and
prosecution, are one of the main elements used in the conclusion of cases. Modeling, by its most
general definition, is the mathematical expression of an object with all its surfaces in a threedimensional way. 3 dimensional (3D) modeling of the crime scene is performed by using various
software in digital media to create high resolution images of the measurements which obtained from
objects and evidences detected in the crime scene by crime scene investigation team. Modeling
recorded crime scenes in accordance with actual measurements in a computer environment allows
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you to observe all the evidence from all angles. In this study, 3D modeling methods used in
Forensic Sciences and their contributions to the researches were discussed.
Keywords: Forensic Sciences, Modelling, Crime Scene
GİRİŞ
Türkiye’de suça konu olan herhangi bir olay gerçekleştiğinde, kolluk kuvvetleri olay yerine giderek
suça ve suçluya dair ipuçları aramak maksadı ile incelemelerde bulunmaktadır. Yapılan bu
incelemeler daha sonraki aşamalarda gerçekleşecek olan soruşturma ve kovuşturmalar için son
derece önem arz etmektedir. Olay yeri kolay değişip bozulmaya müsait bir özelliğe sahiptir. Bu
yüzden her gidişte biraz daha ilk halinden uzaklaşacaktır. Bu durumun yaşanmaması ve delillerin
güvenliğinin sağlanması için ilgili ekibin tek seferde ve sıfır hata ile incelemesini gerçekleştirmesi
gerekmektedir. Olay yerinde inceleme ve araştırmalar yapmakta olan ekip üyeleri delil kavramına
hâkim olmalıdır. Herhangi bir olayda, olay yerinden toplanabilecek delillerin neler olduğu hakkında
bilgi sahibi olunmalı ve onu ile bağlantılı olabilecek materyaller usulüne uygun biçimde
toplanmalıdır. Öncelikle olay yeri çeşitli açılardan fotoğraflar ve video kameralar yardımıyla kayıt
altına alınmalıdır. Ayrıca her aşama raporlamada kullanılmak üzere ilgili personel tarafından
eksiksiz ve mutlaka sıralı olarak not alınmalıdır. Uygun fotoğraflama ve video çekme talimatlarına
göre kayıtlar alınıp, yazılım desteği ile olay yerinin üç boyutlu modelinin çizilmesi halinde,
mahkeme olay yerine bizzat gitmeden de her detayı görebilir hale gelecektir. Bu sayede tekrar
tekrar olay yerine gidilmesinin de önüne geçilmiş olunacaktır. Olay yerine her gidişte ortamın ilk
özelliğinden uzaklaşacağı için ilk anda yapılan kayıtların önemi daha da artmaktadır. Bununla
birlikte en önemli kıt kaynak olan zamandan da önemli ölçüde tasarruf söz konusu olacaktır.
Dijitalleşmenin her geçen gün hız kazandığı günümüzde, her alanda teknolojiye dair izler bulmak
çok olasıdır. Teknolojinin bu denli yayılımı suç olayları ve bu olaylara karşı yaklaşım tarzlarını da
belirli oranlarda değiştirmiştir. Çalışmada, 3 boyutlu (3B) ve dinamik yapıya sahip olan olay
yerinin, çeşitli yazılımlardan faydalanılarak oluşturulacak görseller ve kroki çizimleri ile iki boyutlu
(2B) olarak yapılmış çizimlerin, olay yerinin geniş perspektiften araştırmalarının yapılmasına olan
pozitif/negatif yöndeki etkilerinin neler olabileceği konusu tartışılmaktadır.
1. OLAY YERİ
Bir suçun gerçekleşebilmesi için öncelikle fail-mağdur-olay yeri üçgeninin oluşması gerektiği bir
gerçektir. Yani suçu oluşturan üçgenin bir parçası da suçun gerçekleşme ortamıdır. Olay yeri
inceleme ile de olayla ilgili suçun fail ya da faillerinin açığa çıkarılması için mekânın ilgili kişiler
ve birimlerce incelenerek çeşitli bulguların toplanması işlemleri yapılmaktadır. Olay yeri, suçun
davranışa dönüştüğü yerde başlayıp failin gidebileceği yerleri içeren, dinamik bir alandır (3). Bu
alanın incelenmesi ile suça ve suçluya dair ipuçları bulunması kaçınılmazdır. Olay yeri incelemesi
ile elde edilen en önemli unsur maddi delillerdir. Maddi deliller şüphelinin aleyhinde dilsiz birer
tanıktır (1).
Olay yeri incelemesi (OYİ), işlenen suçların aydınlatılması ve suçlunun kimliğinin tespiti için kilit
noktadır. Titizlikle gerçekleştirilmiş bir olay yeri incelemesi ile çözülmesi olasılıksız duran nice
olayları sonuca kavuşturmak mümkündür. Olay yerinde bu şekilde özenli davranılmadığı takdirde
ortamda bulunan tüm bulgulara erişilemeyecektir. Çok sayıda bulgu elde edilse dahi hatalı yapılmış
bir olay yeri incelemesi sonucunda elde edilmişse bulgular delil olma özelliğini kaybedecektir. Bu
nedenle yapılacak ilk aşama hatasız olay yeri incelemesini sağlamaktır. Elbette bu denli özen
göstererek yapılan olay yeri incelemesi kaliteli eğitim ve yeterli tecrübe ile sağlanabilir.
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Olay Yeri Fotoğrafçılığı
Suç yeri olan mekânın ve mekânda bulunan her türlü nesnenin, izin kalıcı olarak
görselleştirilmesine olanak sağlayan, hızlı değişim gösteren suç ortamlarında uygulanabilecek en
pratik kaydetme eylemi Adli Fotoğrafçılıktır. Dinamik bir alan olan olay yerlerinin çeşitli
değişkenlere bağlı olarak kolayca değişim yaşadığı bilinmektedir. Fotoğraflama sayesinde olay
yerinin bulunduğu ilk halinin korunması sağlanmaktadır. Olayların aydınlatılmasında, olay yerinden
elde edilecek çeşitli bulguların önemi büyüktür. Her bir bulgu olayın çözümü hakkında ipucu
vermektedir. Bulgulardan maksimum fayda sağlayabilmek adına tespit edildiği ilk halinin uygun
ışıklandırma ve doğru çekim açıları ile görüntülenmesi çok önemlidir. Soruşturma kapsamında en
uygun fotoğrafların eldesi, fotoğrafı çeken personelin Adli Fotoğrafçılık alanında yeterli tecrübe ve
yetkinlik düzeyine sahip olması ile doğrudan ilişkilidir.
Olay Yeri Krokisi
Bir yerin kuşbakışı görünümünü basit çizgilerle saptanmasına kroki, belirli bir ölçek dâhilinde
çizimine ise plan denir. Olayın soruşturulma aşamasında birçok husus değişmiş, çeşitli bulgular
ortamdan incelenmek üzere alınmış olacağından, olayın yeniden değerlendirilmesinde ve yeniden
canlandırma yapılması durumlarında kroki çizimleri son derece önemlidir. Yargı sürecinde de karar
makamlarının olayın nerede, nasıl bir ortamda geçtiğini gözlemleyebilmesi adına karar verme
açısından önemli ölçüde destek sağlayacak bir unsurdur. Soruşturmada elde edilen verilerin
konumunu belirtme ve mevcut durumu daha anlaşılır hale getirme hususlarında faydalıdır. En az iki
taşınmaz referans gösterilerek çizim ve işaretleme yapılması gerekmektedir (4). Kroki olay yeri
denildiğinde olmazsa olmaz bir parçadır. Olay yerine gidildiğinde fotoğraf çekimleri yapılıp video
kayıtları alınsa da tespit edilen bulguların ortamdaki gerçek konumu hakkında en doğru işareti
krokiler sağlamaktadır. Yapılmış ölçümlerin not edilmesinin ardından olay yerinin kapsadığı alan
ile bulguların ayrı ayrı boyutları ve birbirlerine olan mesafelerinin birebir bir düzlem üzerine
aktarımı sayesinde krokiler oluşturulmaktadır.
Olay yerinde neler araştırıldı ve neler bulundu gibi en temel sorulara yanıt verebilecek daha doğru
bir ifade ile bunu yargı makamındakilere en doğru biçimde gösterecek en önemli göstergeler
krokilerdir. Krokiler el yordamı ile çizilmekle beraber bilgisayar ortamında da
oluşturulabilmektedir.
2. MODELLEME
Herhangi bir nesnenin dijital ortamda istenilen ölçü ve biçimde oluşturulması işlemine modelleme
denir. Üç boyutlu modelleme var olan bir nesnenin CAD yazılımlarının kullanımı ile dijital ortamda
yeniden oluşturulması, fotogrametrik olarak boyutlandırılması işlemidir (2). Günümüzde çeşitli
sektörlerde hemen her alanda üç boyutlu terimi sıklıkla kullanılmaktadır. Üç boyutlu fotoğrafların
iki boyutlulara ek derinlik özelliği bulunmaktadır. Derinlik kazandırılan görseli çeşitli
perspektiflerden incelemek mümkün olmaktadır. Gerçek hayatta var olan veya olmayan nesnelerin,
çeşitli içeriklerin bilgisayar kullanılarak üç boyutlu olarak çizimi/oluşturulması üç boyutlu
modelleme ile olmaktadır. Nesneler aynı ölçüleri kullanılmak suretiyle çeşitli yazılımlar
kullanılarak dijital dünyada yeniden oluşturulabilmektedir. Hazırlanan çizimin rengi, gerçekte
yapıldığı malzemenin dokusu, deseni olduğu gibi çizim programlarında oluşturulabilmektedir. Sıfır
hata ile çizimin tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Bilgisayar destekli çizimler oluşturulacağı
için yapılacak olası hatalar anında düzeltilip geri alınabilmektedir. Herhangi bir materyalin veya
mekânın bilgisayar ortamında konstrüksiyonu veya rekonstrüksiyonu oluşturulabilmektedir. Sıfır
hata ile çizimin tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Yapılacak olası hatalar anında düzeltilip
geri alınabilmektedir. Herhangi bir materyalin veya mekânın bilgisayar ortamında konstrüksiyonu
veya rekonstrüksiyonu oluşturulabilmektedir. Modelleme yönteminden çeşitli meslek grupları
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faydalanmaktadır. Bu derece yoğun kullanım alanına sahip olması sebebiyle modelleme yapmak
için üretilen yazılımlara her geçen gün yenileri eklenmektedir.
Olay Yerine Modelleme Etkisi
Suçun gerçekleşmesinin ardından olay yerine giderek faile dair ipuçları bulmak adına olay yeri
incelemesi yapılmaktadır. Bu incelemeler sırasında çeşitli fotoğraflar, video kameralar ve krokiler
hazırlanıp mahkemeye sunulsa da kimi zaman bazı davalar delil yetersizliği, hatalı olay yeri
incelemeleri gibi nedenlerle sonuçlanamamaktadır. Nesnelere boyut kazandırıp farklı açılardan olay
yerini incelemek, soruşturma sürecinde karar vermeyi kolaylaştırır. Tanıkların sözlü ifadelerinin
görsel olarak desteklenmesine ve ifadelerin doğruluğunun tartışılmasına da olanak sağlamaktadır.
Her bir nesneyi gerçek boyutlarıyla ve birbirine olan mesafelerinin net olarak gözlemlenmesi ile
olay yerine hiç gitmeden bile, oradaymışçasına gözlem yapılıp birtakım çıkarımlarda bulunulmasını
mümkün kılmaktadır.
3. OLAY YERİNİN MODELLENMESİNDE KULLANILABİLECEK YAZILIMLAR
İstenilen açıdan söz konusu nesnenin gözlemlenebilmesine olanak sağlayan 3B modellemeye karşın
yalnızca belirli bir noktadan gözlemlenebilen, kısıtlı bakış açısına sahip 2B çizimin karşılaştırılması
yapılmaktadır. 3B modellemeler, nesnenin olay yerindeki konumunun daha net biçimde
gözlemlenmesine olanak sağlamaktadır. Zeminin rengi ve deseni göz önünde bulundurulduğunda,
küçük boyutlara ve hemen hemen zeminle aynı renklere sahip olası bir bulgunun olay yeri inceleme
ekipleri tarafından ilk bakışta fark edilmesinin mümkün olup olmadığı hususları üç boyutlu
modelleme ile oluşturulmuş çizimlerde incelenebilmektedir. Ancak iki boyutlu çizimlerde bu gibi
durumları inceleyebilmek olanaksızdır. Olay yerinin açık tasviri için 2B kroki çizimlerinde, ilgili
personelin yoğun çalışma yapması, olay yerinde bulunan detayları dikkatli biçimde bir düzlem
üzerine aktarması gerekmektedir. Aynı vaka bilgisayar destekli tasarım (CAD) programları ile
çalışıldığında her bir detay, karmaşık geometrik çizimler 2B çizimlere oranla daha pratik ve doğru
açılarla çizilebilmektedir. Yüksek çözünürlük ve çok yönlü görüş açısı sağlamasının, 3B
modellemeyi 2B çizimlere oranla tasarım ve görsellik noktasında ön plana taşıdığı
değerlendirilmektedir.

(a) 3D Modelleme

(b) 3D Çizim

(c) 2D Çizim

Modelleme yapmaya olanak sağlayan çok sayıda program mevcuttur. Adli amaçlı kullanımının
mümkün olduğu düşünülen yazılımlardan bazılarına çalışmada yer verilmiştir.
CrimeZone
Crime Zone, CAD sistemlerindendir. Gerçekçi ve etkileyici suç yeri diyagramları mahkemede
sunulmak için Crime Zone yazılımından faydalanılarak oluşturulabilir. 2 boyutlu olarak hazırlanmış
çizimler kolaylıkla 3 boyutlu hale çevrilebilir. Yeni şablonlar ve semboller oluşturulabileceği gibi
önceden çizilmiş olanları da pratik olarak yeni çizimlere eklenebilir. AutoCAD programında
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oluşturulmuş dwg ve dfx uzantılı dosyaları kolayca içe veya dışa aktarmak mümkündür. Olay
yerinin bulunduğu ilk hali, kapı veya pencerelerin aralık durumları, atış mesafesi ve artış yönü
birebir ölçülerle programda oluşturulabilir. Olay yerinin modellenmesi ve rekonstrüksiyonunda
kullanılan en kapsamlı programlar arasında yer almaktadır. Olay yerinin modellenmesi için bazı
ülkelerde hali hazırda kullanılmaktadır.
SketchUp
Modelleme programlarından olan SketchUp ile olay yerinin genel görünümünün yanı sıra orada
bulunan nesneler istenilen yükseklik, uzunluk ve genişlikte ayarlanabilmektedir. Söz konusu mekân
360° olacak şekilde çepeçevre fotoğraflanmasının ardından çizime aktarılır. Böylece olay yerinin
yeniden canlandırılması sağlanır. Programın nesne ekleme özelliği oldukça gelişmiş ve zengin
içeriğe sahip olduğundan her türlü bulgunun programa eklenmesi söz konusudur. Nesneler
eklendikten sonra, neyi temsilen orada oldukları ve bulgu niteliği kazandıkları da yine program
içerisinde yapılacak etiketlemeler ile belirtilebilir. SketchUp programının uzantısı .skp’dir. Farklı
meslek gruplarına ve programı kullanım düzeylerine göre çeşitli sürümlerini ücretli-ücretsiz
seçenekleri ile edinmek mümkündür. Yazılım 3D WareHouse olarak adlandırılan, zengin kütüphane
içeriğine sahiptir ve birçok hazır çizilmiş nesne barındırmaktadır. Kullanıcılar bu kütüphaneden
hazır çizimlere erişebildiği gibi, kendi oluşturdukları çizimleri de ortak kullanım amacı ile
kütüphaneye ekleyebilmektedirler. Bu kütüphanede çeşitli markalara ait hazır çizilmiş halde
dolaplar, makineler bulunmaktadır. Oluşturulmuş hazır çizimleri kütüphaneden temin ederek
modelleme yapılması çizimi yapacak kişiye zaman kazandırmakta ve gerçekçi görseller elde
edilmesine imkân tanımaktadır. Google Earth ile ortak çalışmaya olanak sağladığı için, hazırlanan
modellerin GeoLocation özelliği ile harita üzerinde istenilen konuma eklenmesi de kullanıcıların bu
yazılımı tercih nedenlerinden biridir.
ArchiCAD
Mimari tasarımlar yapmak için kullanılan ArchiCad tasarım programı, her türlü gerçek üç boyutlu
görüntüyü, çerçeve, gerideki çizgileri gizlenmiş, renklendirilmiş veya foto realist görüntüleri
program ya da modül değiştirmeden tek bir komutla elde edebilmektedir. Bu yazılım mimarlar
tarafından mimarlar için tasarlanmıştır. Fakat yüksekten düşme/atılma gibi vakalarda olay yeri
incelemeleri için kullanılması da olasıdır. İş akış süreçlerine farklı bir yaklaşım sunarak, kullanıcıya
pratiklik ve zaman kazandırıcı etkiler sağlamaktadır. İç-dış mekanlarda döşemelerin
yerleştirilmesinden kapı ve pencerelerin, merdivenlerin, duvarların konumlandırılmasına kadar her
noktada kullanılabilmektedir. Teknik kesit ve cepheler elde edilebilir. Yapılan değişikliklerin
kolayca tüm projeye yansıması ile yapılan revizyonlar otomatik olarak güncellenip
değişebilmektedir. Sanal gerçeklik sunumları ve animasyonlar oluşturulabilir. Oluşturulan mekân
içerisinde gezinti yapmaya olanak sağlamaktadır. Sağladığı bu imkanlar ile Adli Bilimler alanında
kullanılmaya uygun olduğu düşünülmektedir.
AutoCAD
AutoCAD, kullanıcılara bilgisayar ortamında iki boyutlu ve üç boyutlu tasarımlar ve çizimler
oluşturabilme imkânı sunan, dünyadaki ilk vektör tabanlı çizim programlarından olan, bilgisayar
destekli bir tasarım programıdır. Herhangi bir programlama dili bilmeye gerek olmaksızın, her
alandan kullanıcı kendi çalışma alanına uygun modeli rahatlıkla oluşturabilmektedir. AutoCAD
programının uzantısı dwg’dir. AutoCAD programının uzantısı olan DWG İngilizce “drawing”
kelimesinin sessiz harflerinin kullanılması ile oluşturulmuştur. DWG uzantılı dosyalar kaydedilip
farklı bilgisayarlarda açılabilir. Diğer CAD programları ile de uzantısı dxf olarak oluşturulması
halinde açılmaktadır. En yaygın kullanıma sahip CAD programıdır. Bunun nedeni hem iki boyutlu
hem üç boyutlu çizim için sağladığı kullanım kolaylığı ve olanaklardır. Çizimler çeşitli
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perspektiflerden görüntülenebilmektedir. Oluşturulmuş çizimler kopyalanabilir, taşınabilir veya
istenilen bölümleri kolayca silinebilir durumda olmaktadır. Doğrusal ve açısal ölçülendirmeler
yapılabilir. Yazılımın, çeşitli yazı stilleri içeren kütüphanesi mevcuttur. Çözünürlükten bağımsız
olması nedeniyle çizim büyütülüp küçüldüğünde görüntü kalitesi daima bozulmadan
kalabilmektedir. Bu özellikleri göz önüne alındığında AutoCAD yazılımın da Adli amaçla
kullanımının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
3Ds Max
3ds Max ya da tam adıyla 3D Studio Max, Autodesk firması tarafından geliştirilen bir bilgisayar
programıdır. Programın kullanım amacı üç boyutlu tasarım, modelleme ve animasyon
oluşturmaktır. İleri düzey grafik işleme teknolojisi ile gerçekçi üç boyutlu (3D) modellerin
yaratılmasına olanak sağlayan 3ds Max programı, üç boyutlu modelleme yapılırken en çok
kullanılan programların başında gelmektedir. 3ds Max kullanarak animasyon ve film efektlerinin
profesyonel düzeyde oluşturulması sağlanmaktadır. 3ds Max programından sinema filmlerinin
görsel efektlerinin hazırlanmasında da faydalanılmaktadır. Çok geniş kullanım alanına sahip olan
bu program, film ve animasyon sektörünün yanı sıra video oyunlarında da karakter ve çevre
modellemeleri için sıklıkla kullanılmaktadır. Yine reklamcılık sektörü de 3ds Max yazılımını
yaygın olarak kullanan sektörler arasındadır. Yaygın kullanımı ile birçok kullanıcıya ulaşmakta
olan programa ait hazır dersler, çeşitli dokümanlar ve programda kullanılacak birçok eklentiye
internet üzerinden erişilebilmesi mümkündür (5).
SONUÇ
Olay yerine hâkim olabilmek için olay yerinde atılacak temel adımların bilinmesi ve doğru şekilde
uygulanması gerekmektedir. Suç konusu olayın hızlı ve doğru biçimde neticelendirilmesi sıfır hata
prensibi ile hareket ederek mümkün olacaktır. Olay yerinde bulunan nesnelerin boyutları ile
birbirlerine olan mesafelerinin kroki üzerine aktarımı aşamasındaki hususlar uygulanan temel
adımların arasında yer almaktadır. Bu adımlar sürecin gidişatını değiştirebilecek etkiye sahip
durumdadır. Her bir bulgunun istenilen açıdan gözlemlenebilmesine olanak sağlayan üç boyutlu
modelleme yöntemi, yalnızca belirli bir perspektiften olayın tartışılmasına imkân veren ve derinlik
içermeyen iki boyutlu çizimlerle mukayese edildiğinde CAD çalışmalarının daha kapsamlı bilgiler
sağladığı kanısına varılmıştır. Modelleme işleminin tamamlanma süresi tamamen çizimi yapacak
olan kişinin tecrübesine ve çizim programına olan hakimiyetine bağlı olarak değişecektir. Olayın
türü, ortamdan elde edilen bulguların azlık-çokluk dereceleri de son derece mühimdir. Ancak
modelleme öncesi yapılacak doğru planlamalar ile istisnasız her türlü olay yeri olabildiğince kısa
sürede bilgisayar ortamında oluşturulabilir. Modellemenin hızlı ve doğru biçimde
tamamlanabilmesinin bir diğer etkeni de sahip olunan donanımların özellikleridir. Donanımın
gücüne bağlı olarak hız da değişkenlik göstermektedir. Kullanılacak bilgisayarın RAM’i, ekran
kartı, boş disk alanı, işlemcisi modelleme çalışmaları yapmak için yeterli olması gerekmektedir.
Donanımsal güç ve kullanıcının eğitimi etkili bir çalışma sistemi için her şey demektir. Mahkemeye
sunulacak olan fotoğraflar ve çeşitli krokiler iki boyutlu bir yapıya sahip olmaları sebebi ile olayın
bütününü görmeye olanak sağlamamaktadır. Modelleme sayesinde incelenmek istenen her bulgu
olay yerindeki boyutları ve konumu sabit olacak biçimde 360 derece açıdan gözlemlenebilir,
ortamda bulunan başka herhangi bir bulgu ya da bölüme olan uzaklığı-yakınlığı tespit edilebilir.
Olay yerinin dokümantasyonunu temel alan bu çalışma ile fotoğraf çekimi, video kayıtları, olay
yerinde ve sonrasında oluşturulan raporların modelleme işlemi yapılarak bir araya getirilmesi
durumlarının sağlayacağı etkiler tartışılmıştır.
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AZƏRBAYCANDA İPƏKÇİLİK SAHƏSİNİN İNKİŞAFI
Tovuz DAŞDƏMIROVA
Müəllim, Bakı Dövlət Universiteti, Zahid Xəlilov küçəsi 23, Bakı, Azərbaycan

Xülasə
Baramaçılıq olduqca qədim tarixə malik məşğulluq formalarındandır. Tarixə nəzər saldıqda görərik
ki, hələ eramızdan əvvəl XXVII əsrlərdə ipəyin tut ipəkqurdundan alınması prosesi məlum olub.
Baramaçılığın inkişaf etdiyi ərazilərdən Çin, Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya, Orta Asiya,
Türkiyə, Cənubi Qafqaz, İran göstərə bilərik.
Azərbaycanda isə baramaqurdu əsasında ipəkçilik VII əsrdən inkişaf etməyə başlayıb. Bu inkişafın
əsas amilləri əlverişli iqlim şəraiti, günəş işığının bolluğu, ərazinin səth quruluşu,eləcə də tarixən
formalaşan əmək vərdişləridir. Hələ XI-XII əsrlərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində - Şəki,
Şamaxı, Bərdə, Gəncə kimi şəhərlərində fəaliyyət göstərən ipək istehsalı müəssisələri ipəyin
keyfiyyətinə görə bütün dünyada məşhur idi. Çar Rusiyası zamanında, Sovet İttifaqı dövründə
Rusiyada ipək istehsalı müəssisələrini Azərbaycan öz ipəyi ilə təmin edirdi.
SSRİ-nin dağılmasından sonra müstəqillik əldə edən Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında
çətin zamanlar yaşanmağa başlandı. Bu səbəbdən barama istehsalı kəskin şəkildə azaldı. Qara tut
ağacının miqdarı azalmağa, baramaların nəqli problemi yaranmağa başlandı. Bu səbəbdən ipək
qurdlarının effektiv yeni növlərinin yetişdirilməsi tələbatı yarandı. Genetik olaraq bir-birindən
fərqlənən orqanizmlərin çarpazlaşdırılması yolu ilə buna nail olundu. Bu vəzifə Azərbaycan
İpəkçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun alimləri tərəfindən müvəffəqiyyətlə həll olundu.
Həyata keçirilən digər tədbirlərdən ən önəmlisi isə əslən ipəkçi bir sıra nəsillərin barama istehsalına
geniş surətdə cəlb edilməsi idi. Onlara Şəki kombinatından barama toxumu, yəni tut ipəkqurdunun
yumurtaları verildi.
Son dövrlərdə isə vaxtilə yüksək gəlir gətirən bu təsərrüfat sahəsinin yenidən canlandırılması üçün
mühüm tədbirlər görülmüşdür. 2 damazlıq ipəkçilik stansiyası, 80-ə qədər barama tədarükü və ilkin
emalı müəssisələri, 7 barama toxumu zavodu,30 barama qurutma məntəqəsi fəaliyyətini yenidən
bərpa etmişlər.
Baramaçılıq və ipəkçilik sahəsinin gələcəkdə daha da yüksək inkişaf səviyyəsinə çatması üçün bir
sıra istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu kimi tədbirlərdən misal
olaraq barama yığımında həyata keçirilən bütün işlərin mexanikləşdirilməsini, yüksək
məhsuldarlığa malik cins və hibridlərin yaradılmasını, süni yemdən istifadə etməklə mövsümiliyin
ləğv edilməsini göstərmək olar.
Açar sözlər: ipəkçilik, baramaçılıq, təsərrüfat sahəsi, regional ipəkçilik mərkəzi
GIRIŞ
Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinin təmin olunması üçün geniş
infrastruktur işləri aparılır. Yerli istehsalın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılır. Tarixən mövcud
olan məşğuliyyət sahələri yenidən dirçəldilir, bu sahədə geniş yenidənqurma işləri aparılır. Bu kimi
məşğuliyyət sahələrindən ipəkçilik, baramaçılıq, arıçılıq, çayçılıq, üzümçülüyü göstərə bilərik.
Tarixi təsərrüfat sahələrinin yenidən bərpası regionlarda sahibkarlığın inkişafına, yeni müəssisələrin
və iş yerlərinin yaranmasına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artmasına, irmiqyaslı infrastruktur
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sahələrinin icrasına, iqtisadi sabitliyin təmin olunmasına və bütün bunların nəticəsində yoxsulluq
səviyyəsinin aşağı düşərək əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə səbəb olacaq.
AZƏRBAYCANDA İPƏKÇİLİK SAHƏSİNİN İNKİŞAFI
Tarixən ölkəmizdə mövcud olan ən qədim məşğuliyyət sahələrindən biri də ipəkçilikdir. İpəkçiliyin
məqsədi son nəticədə xam ipək əldə etmək üçün ipəkqurdu yetişdirib ondan barama almaqdır.
Təbii, xam ipək özünün elastikliyi, istiyədavamlılığı, parlaqlığı, möhkəmliyi, odadavamlılığı,
gigiyenikliyi, gözəlliyinə, yüksək elektroizolyasiya xüsusiyyətlərinə görə çox əhəmiyyətlidir.
Ondan radiotexnika və elektrotexnikada, kinematoqrafiyada, aviasiya, cərrahiyyə sahələrində geniş
istifadə olunur. İpəkçilik sahəsində digər əlverişli cəhət isə istehsalın tullantısız olmasıdır. Əldə
olunan həm əsas, həm də əlavə məhsul yenidən istehsal prosesində istifadə olunur. İpəkçiliyin
inkişaf etdirilməsində yalnız iqtisadi amillər rol oynamır, eyni zamanda mədəni və tarixi amillər də
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu sahə gətirdiyi iqtisadi fayda ilə yanaşı, turizmin inkişafında, tarixi
ənənələrin qorunmasında vacib rol oynayır.
İpəkçilik təxminən 5 min il bundan əvvəl Qədim Çində yaranmışdır. Vəhşi ipəkqurdunun
baramasından ipək sap almağın mümkünlüyü aşkar edilmiş və sonralar bir sıra ölkələrə yayılmağa
başlanmışdır. İpəkçiliyin inkişaf etdiyi ərazilərdən Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya, Orta
Asiya, Türkiyə, Cənubi Qafqaz, İranı göstərə bilərik. Çindən Qərbə doğru yayılan ipəkçilik prosesi
Böyük İpək Yolu üzərindən keçdiyindən Azərbaycan ipəkçiliklə ilk tanış olan ölkələrdəndir.
Azərbaycanda isə baramaqurdu əsasında ipəkçilik VII əsrdən inkişaf etməyə başlayıb. Bu inkişafın
əsas amilləri əlverişli iqlim şəraiti, günəş işığının bolluğu, ərazinin səth quruluşu,eləcə də tarixən
formalaşan əmək vərdişləridir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu sadalanan təbiət şəraiti hətta Çindən
belə daha əlverişlidir. İpəkqurdundan barama alınması zamanı ideal tempratur qapalı şəraitdə 25-30
dərəcə arasında, rütubət isə 60-80% olmalıdır. Çində bu mühit üçün bəzən süni havalandırma
sistemindən istifadə etsələr belə, Azərbaycan şəraitində buna ehtiyac yoxdur. Ona görə də
Azərbaycan ipəyi daima öz keyfiyyəti ilə seçilmişdir. Azərbaycan Qafqazda ipəkçiliyin regional
mərkəzidir. Azərbaycan ipəyi yüksək keyfiyyəti ilə orta əsrlərdən başlayaraq bütün dünyada
tanınmağa başlayır. Həmin zamanlarda ipəkçilik ən rentabelli sahələrdən hesab edilirdi.
Azərbaycanın qədim ipəkçilik mərkəzləri kimi Şəki, Qax, Zaqatala, Ordubad, Şamaxı, Gəncə,
Balakən, Ağdam, Bərdəni göstərə bilərik. Bu kimi şəhərlərdən XII əsrdən başlayaraq ipək və
ipəkçilik məhsulları Böyük İpək Yolu vasitəsilə digər dövlətlərə ixrac olunurdu. Karvanlarla
daşınan ipək Azərbaycanın digər ölkələrlə ticari əlaqələrindən başqa, eyni zamanda mədəni və
siyasi əlaqələrinin yaranmasında da əhəmiyyət daşıyırdı [4].
Avropa ölkələri tacirlərinin Şərqlə olan ticarət əlaqələrində üstünlük verdikləri ən önəmli
məhsullardan biri ipək olmuşdur. Çin və Azərbaycan ipəyi yüksək keyfiyyətə malik ipək kimi
qiymətləndirilirdi. Çin məsafə olaraq Avropa ölkələrinə daha uzaq, yol yorucu və təhlükəli
olduğundan ipəyin ən nadir növlərini böyük miqdarlarda almaq tacirlərə sərf etmirdi. Bu səbəbdən
Azərbaycanla ipək ticarəti daha da geniş vüsət almağa başlayırdı. Avropalılar “Hisar Padşah ipəyi”,
“Talış ipəyi”, “Mazandaran ipəyi”, “Şəki ipəyi”, “Astarabad ipəyi”, “Gəncə ipəyi” kimi ipək
növlərindən külli miqdarda alırdılar. Azərbaycandan tacirlər ipəklə yanaşı, yerli zərb və döymə,
dulusçu məhsulları, dəri, yun, sənət əsərləri, muncuq, ədviyyat, xalça kimi məhsullar da alıb
aparırdılar.
Qərbi Avropadan Azərbaycana səfər edən tacirlər karvansaralarda qalırdılar. Bu cür özünəməxsus
mehmanxanalar ölkənin digər ölkələrlə əlaqələrində, xüsusilə də ticarət əlaqələrində mühüm rol
oynayır. “Təbriz”, “Multan”, “Ləzgi”, “İsfahan”, “Buxara” kimi karvansaralar günümüzədək
qorunub saxlanılmışdır. Karvansaralarda tacirlər gecələyə,qidalana bilir, heyvanları üçün yem,su
tapa bilirdilər.
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Azərbaycana tacirlərlə yanaşı eyni zamanda tarixçilər, səyyahlar, diplomatlar, coğrafiyaçılar da
gəlirdilər. Təxminən IX-X əsrlərdə Azərbaycana səfər edən ərəb coğrafiyaçıları öz qeydlərində
Şəkidə, Şamaxıda, Gəncədə, Bərdədə ipəkçiliyin inkişaf etdiyini göstərirdilər. Hətta adı çəkilən
şəhərlər bu sahənin məhsullarını ixrac edirdilər. Antik dövrün tarixçisi olan M.Kalankaytuklu
özünün yazmış olduğu “Alban tarixi” kitabında göstərir ki, Kür çayı sahilləri boyunca çoxlu tut
ağacı və çəkilliklər yerləşir və yerli əhali ipək parça istehsalında onlardan xammal kimi istifadə
edir.
Azərbaycanın hər bir bölgəsi ipək istehsalında özünəməxsusluğu ilə seçilirdi. Qarabağ bölgəsi milli
naxışlı ipək xalçaları, Şəki rəngarəng ipək parçaları, gümüşü və qızılı saplarla işlənən rəngli yastıq
üzləri,krujevalarla, Şamaxı (ümumilikdə Şirvan bölgəsi) ekzotik naxışlı kəlağayı, şərf, yaylıqlarla,
Gəncə bölgəsi isə milli ornamentlərlə zəngin şal və çadralarla seçilirdi.
İpəkçilikdən danışarkən Şamaxının adını vurğulamaq lazımdır. Orta əsrlərdə bu şəhər ipək
ticarətinin əsas bazarlarından idi. Hindistandan, Rusiyadan, Əfqanıstandan, Türkiyədən, İrandan
tacirlər gələrək ipək ticarəti aparırdılar. Eyni zamanda, Florensiya və Venesiya manufaktura
nümayəndələri də buradakı ipəyi yüksək keyfiyyətli hesab edərək yüksək qiymətə ipək xammalı
alırdılar. Hind tacirləri Şamaxıda kiçik koloniyalar yaratmışdılar. Bu koloniyalar uzun müddət
yaşama və dini etiqadın sərbəst həyata keçirilməsinə görə yaradılırdı. Buna görə hind tacirləri yerli
hakimlərə vergilər ödəyirdilər. XVIII əsrin I yarısında Azərbaycandan Hindistana hər il təqribi 30
ton ipək xammalı daşınırdı. İtaliya səyyahı A.Kontarini XV əsrin 70-ci illərində Şamaxıda olmuş və
qeyd etmişdir ki, burada yüksək keyfiyyətə malik ipək parçalar hazırlanır [7].
Şirvan bölgəsi ipək istehsalına görə Yaxın Şərqdə XVI-XVII əsrlərdə öz üstünlüyünü qoruyub
saxlamışdı. Daxildə ipək toxuculuğunu təmin edəcək qədər məhsul istehsal olunduqdan sonra
Şirvan ipəyinin böyük bir hissəsi Avropa və Asiya ölkələrinə ixrac olunurdu. Məşhur alman alimi,
diplomatı, coğrafiyaşünası Adam Oleari XVII əsrin 30-cu illərində bu ərazilərdə olmuş və bəzi
qeydlər aparmışdır. Yazılarında göstərir ki, hər il burada 10-20 min tay xammal toplanırdı.
Qarabağın ipək istehsalı ilə məşğul olan müəssisələri Şuşa və Cəbrayıl qəzalarında yerləşirdi. Bu
müəssisələrin bəziləri buxar qazanları, maşınla təchiz edilmiş iri fabriklər idi. Hətta səhmdar
cəmiyyətlər belə mövcud idi. XX əsrin başlanğıcında Şuşa qəzasında yaradılan səhmdar cəmiyyətin
2 ipəkeşən, 6 ipəkəyirən, 3 baramaboğan fabriki var idi [5].
Şəki ipək istehsalının əsas mərkəzinə çevrilmişdi. Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən Şəki şəhəri
tarixən ipəkçilik sahəsində özünəməxsus yer tutmuşdur. Belə ki, 1829-cu ildə ilk ixtisaslaşmış
fabrik tikildi. Bu zamandan sonra isə Qərb ölkələrindən ipək mütəxəssisləri bu şəhərə daha çox
gəlməyə başladılar. Bəziləri təcrübə mübadiləsi üçün gəlsələr də, bir qismi isə müqavilə bağlayaraq
işləyib burada qalmağa davam edirdi. Məşhur fransız yazıçı Aleksandr Düma 1861-ci ildə isə
Şəkiyə gəlmişdir. O, burada ipək istehsalına o qədər böyük maraq göstərmişdi ki, böyük miqdarda
barama qurdunu alaraq vətəninə aparmışdır.1922-ci ildə Şəkidə iri ipək kombinatının tikintisinə
başlandı. Bu kombinat həmin dövr üçün müasir olan texnika əsasında qurulsa da, ipəkçilik
sahəsinin əhəmiyyətli dərəcədə inkişafına nail oluna bilmədi. Buna baxmayaraq, burada istehsal
olunan parçalar, barama, xammallar bir çox Avropa şəhərlərinin – Varşava, Roma, Paris, Marsel,
Lion, Milan şəhərlərinin nümayəndələri tərəfindən alınırdı. II Dünya müharibəsi illərində isə cərrahi
əməliyyatlarda istifadə olunan ipək saplar istehsal olunaraq hərbi xəstəxanalara göndərilirdi [7].
Azərbaycanın ipəkçilik sahəsində tənəzzül XIX əsrin 90-cı illərində baş vermişdir. Hesabatlarda
göstərilirdi ki,əvvəllər külli miqdarda hazırlanan ipək məhsulları daha hazırlanmırdı. Tənəzzülün
əsas səbəbi kimi Moskvanın fabrik mallarını, xüsusilə ucuz parçalarını göstərirdilər. Rusiyada
tekstil sənayesinin inkişafı ilə ucuz parçalar bahalı ipəyi sıxışdırır.
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XIX əsrin 90-cu illərindən sonra baş verən tənəzzülü aradan qaldırmaq üçün ipəkçilik sahəsini elmi
əsaslar üzrə inkişaf etdirmək məqsədi ilə Gəncə şəhərində 1925-ci ildə elmi-tədqiqat ipəkçilik
stansiyası təşkil edildi. Şəki (Nuxa) şəhərində İpəkçilik texnikumu və Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
İnstitutu nəzdində ipəkçilik kafedrası fəaliyyətə başlamışdır.
Ötən əsrin 70-ci illərində ipəkçiliyin inkişafında əsaslı dönüş yarandı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasında ipəkçiliyin gələcək inkişafına dair tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin 1971-ci il 3 mart tarixli 106 nömrəli qərarı
baramaçılığın inkişafına təkan verən əsas amillərdən olmuşdur. Görülən tədbirlər nəticəsində
baramaçılığın sənaye potensialı, maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, baramanın tədarükü artmışdı.
Baramaçılığın yem bazasının tədarükü üçün geniş ərazilərdə tut tingləri basdırıldı. Barama
qurdunun bəslənməsi üçün mövsümi yerlər ayrıldı, eyni zamanda yaş baramanın qiyməti
yüksəldildi. Bu amillər istehsalçılarda barama istehsalına marağı yüksəltdi və nəticədə 1970-ci ildə
3,7 min ton olan yaş barama istehsalı, 1985-ci ildə 5,5 min ton, 1991-ci ildə isə 5,9 min ton
olmuşdur. Respublikanın 60-a yaxın rayonunda baramaçılıq şəbəkəsi yaranmışdır [2].
SSRİ-i hakimiyyəti dövründə Azərbaycan hər il təxminən 6 min ton yaş barama və 400 tona yaxın
xam ipək istehsal edirdi. Bu göstəriciyə görə yalnız Özbəkistandan geri qalsa da, məhsulun
keyfiyyətinə görə ilk sıranı tuturdu. Dünyada ipək istehsal edən ölkələr arasında 8-ci yerdə idi.
Baramaçılıqla 150 mindən çox ailə məşğul olurdu. Bəzi bölgələrdə isə 85-90 faiz əhali ipəkçiliklə
məşğul olub. Şəki İpək Kombinatının məhsulları SSRİ-nin çox sayda müəssisələrinə göndərilirdi.
Eyni zamanda, həmin məhsullar İtaliya, Yaponiya kimi ölkələrə də ixrac olunurdu [3].
Azərbaycanda ipəkçilik SSRİ dövründə, belə desək, öz intibah dövrünü yaşayırdı. Bunun üçün
güclü infrastruktur yaradılmışdı. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu hətta digər ölkələrdə
belə tanınırdı. İpəkçilik sahəsində olan infrastrukturlara 7 barama toxum zavodu, 2 Damazlıq
İpəkçilik Stansiyası (Gəncə və Qax), 80 barama tədarükü və ilkin emalı məntəqəsi, 30 rayon barama
qurutmaxanası, 31 ipəkçilik idarəsi, 4 tinglik təsərrüfatı, Ordubad baramaaçma fabriki, Şəki və
Xankəndi ipək kombinatları aid idi. Sadalanan struktura rəhbərliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
tabeliyində olan Azərbaycan İpəkçilik İdarəsi edirdi.
İpəkçilik elmi getdikcə daha çox inkişaf edirdi. Çəkil (tut) və tut ipəkqurdunun seleksiyasına dair
çoxlu elmi tədqiqatlar aparılmışdır. Bu zaman əsas olaraq 2 şəxsin adını çəkmək istəyərdik – dünya
şöhrətli alim, akademik İlyas Abdullayev və SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, biologiya elmləri
doktoru Rəhim Hüseynov.
Görkəmli dövlət və ictimai xadim, akademik, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri,
bioloq, Azərbaycanda tutçuluq elminin əsasını qoyan İ.Abdullayevin elmi yaradıcılığı seleksiya və
genetik sitologiyanın bir sıra problemlərinə həsr olunmuşdur. Alimin ən böyük elmi
nailiyyətlərindən biri morus cinsinin poliploid sırasının yaradılmasıdır. Akademikin apardığı elmi
işlər nəticəsində bir sıra yeni tut sortları – “Sıxgöz” tut, “Zərif” tut, “Xanlar” tut, “Azəri” tut kimi
sortlar yaradılmışdır.
Görkəmli ipəkçi alim, istedadlı seleksiyaçı, Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunun
direktoru Rəhim Hüseynov tərəfindən SSRİ dövründə ilk dəfə tut ipəkqurdunun planlı seleksiya
işlərinə başlanılmışdır. Alimin elmi tədqiqatlarının nəticəsində yüksək məhsuldarlığa malik ilk yerli
ağ baramalı ipəkqurdu cinsi və hibridləri yaradılmışdır. Yaratmış olduğu “Azərbaycan” cinsi 1950ci ildə SSRİ Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür. Ölkədə ipəkçilik ixtisası üzrə ilk biologiya
elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. Ümumilikdə, adları çəkilən və digər alimlərin elmi
əsərlərində tut və tut ipəkqurdu, onların xəstəlik və zərərvericiləri tədqiq olunmuş, tut və tut
ipəkqurdunun biokimyası öyrənilmiş, yeni yemləmə texnologiyası işlənilmişdir [3].
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SSRİ-nin dağılmasından sonra, 90-cı illərin əvvəllərində müstəqillik əldə edən Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyatında çətin zamanlar yaşanmağa başlandı. Qarabağ İpək Kombinatının
mövcud olduğu Xankəndi şəhərinin işğalı, Ordubad Baramaaçma Fabrikinin fəaliyyətini
dayandırması və Şəki İpək Kombinatının fəaliyyətində çətinliklərin olması ipəkçilik sahəsinin
tənəzzülünə səbəb olan amillərdən oldu. Barama istehsalı kəskin şəkildə azaldı. Qara tut ağacının
miqdarı azalmağa, baramaların nəqli problemi yaranmağa başlandı. Bu səbəbdən ipək qurdlarının
effektiv yeni növlərinin yetişdirilməsi tələbatı yarandı. Genetik olaraq bir-birindən fərqlənən
orqanizmlərin çarpazlaşdırılması yolu ilə buna nail olundu. Bu vəzifə Azərbaycan İpəkçilik ElmiTədqiqat İnstitutunun alimləri tərəfindən müvəffəqiyyətlə həll olundu [7].
1992-ci ildən 2015-ci ilədək olan müddətdə ölkədə barama istehsalı 5200 tondan cəmi
246 kiloqrama düşdü. Bəzi illərdə isə istehsal edilən baramanın çəkisi 100 kiloqrama da çatmadı.
Baramaçılıqla məşğul olan şəxslərin, təsərrüfatların maddi marağını təmin etmək üçün “Şəki İpək”
ASC yaş baramanın alış qiymətində dəyişiklik etdi. 2004-cü ildə 1,2 manat olan alış qiyməti 2008ci ildə 3 manata qaldırıldı. Lakin digər sahələrdə bahalaşmanın olması əhalinin barama istehsalına
marağını kəskin şəkildə azaltmışdı. Digər bir amil isə ölkə ərazisində daxili bazarda “Şəki İpək”
ASC-dən başqa alıcı olmadığından qiymətlərdə rəqabətin formalaşa bilməməsi idi.
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda çıxış edən Prezident İlham
Əliyev bildirmişdir ki, kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələri inkişaf etdirilməlidir. Prezidentin 2016cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə dövlətin iqtisadi siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən biri kimi aqrar sektorun davamlı inkişaf etdirilməsi müəyyən edilmişdir.
Məhz bu zamandan sonra respublikamızda ipəkçiliyin və baramaçılığın yenidən inkişaf etdirilməsi
üçün tədbirlər görülməyə başlanıldı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 2016-cı ildən başlayaraq
müasir infrastrukturun qurulması üçün ardıcıl işlər həyata keçirilir. Qeyri-neft sektorunun
inkişafının daha çox diqqət mərkəzinə gətirildiyi müasir dövrdə ipəkçilik və baramaçılığın inkişafı
kənd təsərrüfatında mühüm prioritet istiqamətlərdən biridir. Hazırkı dövrdə baramaçılıq və ipəkçilik
sahəsinin əvvəlki nüfuzunu bərpa etmək, işsizliyi aradan qaldırmaq və bunun nəticəsində xalqın
güzəranını yaxşılaşdırmaq, eyni zamanda dünya bazarına milli ipək məhsulu ilə çıxmaq üçün
genişmiqyaslı tədbirlər görülür.
Ölkədə ipəkçiliyin inkişafına təsir edən stimullaşdırıcı tədbirlərdən biri də bu sahədə qanunverilik
sahəsində yeni sərəncam, proqramların qəbuludur. 15 sentyabr 2016-ci il tarixində Prezident İlham
Əliyev “Azərbaycan Respublikasında ipəkçiliyin inkişafına dövlət dəstəyi haqqında” Sərəncam
(2337 nömrəli) imzalamışdır. Verilən sərəncama əsasən, ipəkçiliyin inkişafına olan dövlət dəstəyini
gücləndirmək, rəqabət qabiliyyətini artırmaq, ipəkçiliklə məşğul olan əhalinin məşğulluğunu
artırmaq, sosial rifahı daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə
subsidiya veriləcək. Subsidiyanın miqdarı barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul
etdiyi yaş baramanın hər kiloqramına görə müəyyən ediləcək [1].
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 27 noyabr tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət
Proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqram giriş və 7 bölmədən ibarətdir. Dövlət proqramı baramaçılığın
və ipəkçiliyin inkişafı üzrə nəzərdə tutulan işlərin vahid proqram əsasında həyata keçirilməsi
məqsədi ilə hazırlanmışdır və ipəkçiliyə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsinə, kənd yerlərində
məşğulluğun təmin edilməsinə, ixrac potensialının artırılmasına yönəldilmişdir. Bu məqsədlərin
həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı vəzifələr nəzərdə tutulur:
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 Bu sahə ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinə səmərəli iqtisadi dəstəyin göstərilməsi;
 İpəkçilik sahəsinə investisiyaların cəlb olunmasınının təşviqi;
 Əlverişli ərazilərdə ixtisaslaşmanın aparılaraq dərinləşməsi;
 Bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi;
 Əsas yem bazasını təşkil edən tut (çəkil) ağaclarının məhsuldarlığını artırmaq;
 Yeni hibrid ipəkqurdu cinslərinin yaradılması;
 İpəkçilik sahəsində yaradılan məhsulların ixracının təşviqi.
Dövlət proqramında həmçinin baramaçılıq və ipəkçiliyin inkişafına nail olmaq üçün aşağıdakı
işlərin görülməsi nəzərdə tutulur:
 İpəkçilik sahəsində çalışan kadr potensialının gücləndirilməsi;
 Baramaçılığın emal potensialının gücləndirilməsi;
 Bu sahədə infrastrukturun yaxşılaşdırılması;
 İpəkçilik və baramaçılıq sahəsində marketinq fəaliyyətinin gücləndirilməsi;
 İpəkçilik klasterlərinin inkişafına dəstək verilməsi.
Dövlət proqramında nəzərdə tutulan yuxarıda sadalanan bütün vəzifələrin icrası üçün lazım olan
maliyyə vəsaitinin hansı mənbələr hesabına təmin olunacağından bəhs etsək, ilk öncə dövlət
büdcəsinin vəsaitlərini göstərməliyik. Daha sonra büdcədənkənar fondların vəsaitləri gəlir.
“Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti və
Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri; yerli və xarici
investisiyalar və eləcə də qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən əldə olunan
vəsaitlər maliyyə təminatının əsas istiqamətlərindəndir.
Ümumilikdə, Dövlət Proqramının icrasından bir sıra mühüm nəticələrin əldə ediləcəyi gözlənilir.
Belə ki, Proqram çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər ipəkçiliklə məşğul olan əhalinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, toxuculuq sənayesinin inkişafına, bu sahənin istehsal etdiyi
məhsulların ixracının genişləndirilməsinə səbəb olacaqdır. Hesablamalara görə, Proqramın icrası
nəticəsində yaş barama istehsalının həcmi 2025-ci ilədək 6,0 min tona çatdırılmalıdır.
İpəkçilik haqqında olan digər qanunvericilik sənədləri bunlardır:
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "İpəkçiliyin və fındıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyinin
gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 2016-cı il 16 noyabr tarixli 2442 nömrəli
sərəncamı;
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında ipəkçiliyin maddi-texniki
bazasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 2017-ci il 19 may tarixli 2893
nömrəli sərəncamı;
 "İpəkçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin davam etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" 2017-ci il 6
oktyabr tarixli 3286 nömrəli sərəncam.
Verilən sərəncamlara əsasən,ipəkçilik sahəsinə maliyyə vəsaiti də ayrılmışdır. Bu vəsait əlavə
istehsal sahələrinin yaradılaraq müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsinə, barama toxumlarının və tut
tinglərinin tədarük edilməsinə, məhsul istehsalçılarına əvəzsiz verilməsinə sərf edilmişdir [2].
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Həyata keçirilən digər tədbirlərdən ən önəmlisi isə əslən ipəkçi bir sıra nəsillərin barama istehsalına
geniş surətdə cəlb edilməsi idi. Onlara Şəki kombinatından barama toxumu, yəni tut ipəkqurdunun
yumurtaları verildi. Verilən barama toxumlarından tırtıllar çıxır, sonradan isə ipək baraması ilə
puplaşır. 5 yaş mərhələsini keçdikdən sonra ipək qurdu yemləməni başa vuraraq özünü nazik, lakin
möhkəm ipək sapla bürüməyə başlayır. Evciklər termik işlənmədən sonra açılır və hər 7 ipək
torundan sap – gələcək ipək parçanın əsası hörülür [7].
Respublikamızda ipəkçiliyin yenidən bərpa edilməsi üçün əlverişli imkanlar var. Bu imkanlar
iqlimin münbitliyi, tut bağlarının salına bilməsi, yeni nəsil kadr potenasialının yaradılması ilə
əlaqədardır. İpəkçiliyin daha da inkişaf etdirilməsi üçün tut ipəkqurdunun yemlənməsi və barama
yığımında bütün işlərin mexanikləşdirilməsi, süni yemdən istifadə edilməklə mövsümiliyin aradan
qaldırılması, yüksək məhsuldarlığa malik yeni cins və hibridlərin yaradılması istiqamətində işlər
həyata keçirilir.
2016-2017-ci illərdə Çin və İrandan barama toxumu gətirilərək Qax Damazlıq İpəkçilik
Stansiyasında dirildilmiş və baramaçılıqla məşğul olan şəxslərə təmənnasız paylanmışdır. Bu
şəxslər ölkəmizin 31 rayonunun 739 kəndini əhatə edən 3013 kümçü ailəsidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2020-ci ildə 20min qutu hibrid ipəkqurdu toxumlarını Azərbaycanın 40
rayonunda 6000 kümdara paylamışdır. 5 min qutu toxum Qax Damazlıq Stansiyasında
yetişdirilmişdir. Kilosu 9 manatdan olan yaş baramanın 300 - 400 kq-ı üçün fermerlər 2700 – 3600
manat əldə edə bilərlər.
Həmçinin 2016-cı ilin dekabr ayında Çindən 2 milyona yaxın tut tingi gətirilmiş və 35 rayonda
müxtəlif yerlərdə əkilmişdir. Bu zaman tut tinglərinin kənd və tarla daxili yollarda kənarlarda, bu
işlə məşğul olan şəxslərə məxsus həyətyanı sahələrdə tövsiyə olunan sxemə uyğun olaraq
əkilmişdir. 2017-ci ilin noyabrında isə yenidən 1 milyon tut tingi gətirilmiş və ölkənin 38
rayonunda kümçülərə təmənnasız paylanmışdır.
Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə subsidiya verilməyə başlanmışdır. Subsidiya ipək istehsalı
və barama emalı müəssisələrinin qəbul etdiyi yaş baramanın hər kiloqramına görə 5 manat
məbləğində müəyyən edilir. Bu məbləğ dövlət tərəfindən ödənilir. Eyni zamanda, 4 manat
məbləğində “AZƏRİPƏK” MMCtərəfindən subsidiya ödənilir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” 1081 nömrəli 2015-ci il 2 mart tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin vəsait hesabına tut tinglərinin alınmasına 600 min
manat, barama toxumunun alınmasına görə isə 163 min manat ödənilmişdir.
Xüsusilə də ipəkçilik sahəsi üzrə gənc alimlərin yetişdirilməsi işinə diqqət yetirilməlidir. İpəkçi
alimlərin, mütəxəssislərin ipəkçilik elmi ilə bağlı Çinə, Hindistana, Yaponiyaya, Özbəkistana, İrana
və s. ölkələrə elmi ezamiyyətlərə göndərilməsi də mühüm məsələlərdəndir. Ana dilimizdə
ipəkçiliyə aid kitab və dərsliklərin yox dərəcəsində olduğunu nəzərə alaraq, alimlərimiz tərəfindən
yazılan elmi əsərlərə dövlət dəstəyi göstərilərək nəşr ediməlidir. Baramaçılıq və ipəkçilik üzrə
aqrotexniklər, təlimatçılar, toxucular, əyiricilər hazırlamaq üçün bir sıra bölgələrdə kurslar təşkil
edilməsi ən zəruri məsələlərdəndir [3].
2015-ci ilə qədər davam edən geriləmə nəticəsində həmin il ölkə üzrə cəmi 236 kq yaş barama
istehsal edilmişdir. 2016-cı ildən həyata keçirilən ardıcıl və stimullaşdırıcı tədbirlər nəticəsində ipək
istehsalının müasir infrastrukturu yaradılmışdır və 2017-ci ildə əldə edilən rəqəmlər artıq 245,2 tonu
göstərirdi. Bu rəqəm də 2016-cı ilə nisbətən 3,5 dəfə çox məhsul istehsal edildiyini göstərir. 2019cu ilin məlumatlarına görə 643,7 ton ipək istehsalına nail olmaqla son 21 ilin ən yüksək göstəricisi
əldə edilib.
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AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən 2015-ci ildə ipəkçilik və
baramaçılığın inkişafına dəstək vermək məqsədilə “Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində ipəkçilik
sənayesinin inkişaf konsepsiyası” hazırlanmışdır. Konsepsiya AMEA Rəyasət Heyətinə və Şəki
rayon İcra Hakimiyyətinə təqdim edilmişdir. Konsepsiyanın əsas məqsədi qədim məşğuliyyət sahəsi
olan ipəkçiliyin itirilmiş şöhrətinin qaytarılması, beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək yeni
texnologiyaların tətbiqi nəticəsində bu sahənin yüksək inkişaf göstəricilərinə malik olmasıdır.
Burada eyni zamanda tut ipəkqurdu yetişdirilməsi ilə məşğul olan müasir kümxananın yaradılması,
keyfiyyətli cinslərdən ibarət toxum hazırlanması məsələləri də öz əksini tapır. Bundan başqa
ipəkçiliyin əsas yem bazası olan tut bağlarının yaradılması məsələsinə də toxunulmuşdur. Belə ki,
bağların yaradılmasında və becərilməsində intensiv üsullardan istifadə edilməsi, bu istiqamət və
aqrotexniki qulluq, zərərvericilərlə mübarizə, toxum emalı sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması
nüanslarına da toxunulmuşdur.
Təklif olunan tədbirlər sırasında yüksək keyfiyyətli çəkil sortlarından istifadə edilməklə tut
bağlarının salınması, fermer və sahibkarlara uzunmüddətli, aşağı faizli kreditlərin verilməsi, vergi
güzəştlərinin və stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi məsələləri də yer almışdır. Sadalanan tədbirlərin
icracına nail olmaq üçün barama istehsalını 3 ildə 5 min ton, gələcəkdə 10 min tona çatdırmaq
planlaşdırılır.
Konsepsiyada nəzərdə tutulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün ən mühüm amillərdən biri
səmərəli icra və idarəetmə mexanizminin yaradılmasıdır. Dövlət orqanları ilə yanaşı, yerlərdə yerli
özünüidarəetmə orqanları, fermerlər, sahibkarlar, yerli əhali də bu proseslərə cəlb olunmalıdır [6].
İpəkçilik və baramaçılıq sahəsinin müasirləşdirilməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Belə ki, süni yemləmə tətbiq etməklə ipəkqurdunun yetişdirilməsi, müasir avadanlıqlardan istifadə
edilməsi, müasir kümxanaların təşkili, əl əməyindən istifadə edilməsinin aradan qaldırılması,
istehsalın intensivləşdirilməsi, ipək sapının keyfiyyətinin artırılması, rəqabətqabiliyyətli ipəkçilik
məhsullarının istehsalı bu tədbirlərə daxildir.
2005-ci il tarixində “Qara Dəniz, Xəzər Dənizi və Orta Asiya İpək Assosiasiyası (BASCA) “ adlı
təşkilat yaradılmışdır. Təşkilatın əsas vəzifəsi ipəkçilik layihələrini kənardan resurslar cəlb etməklə
həyata keçirmək, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı təşkil etməkdir. AMEA Şəki Regional Elmi
Mərkəzinin direktoru, dosent Yusif Şükürlü BASCA-nın Azərbaycan üzrə milli koordinatoru
vəzifəsinə 2016-cı ildə seçilmiş və həmçinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuşdur. 2017-ci il aprel
ayında BASCA-nın “İqlim dəyişiklikləri və kimyəvi reagentlər - ipəkçilikdə yeni axtarışlar”
mövzusunda VIII beynəlxalq konfransı Şəki şəhərində keçirilmişdir [6].
Son illərdə dünya ölkələrində ipək məhsullarına tələbatın artması ipəyin qiymətində yüksəlmələrə
səbəb olmuşdur. Hazırda 1 ton xam ipəyin qiyməti təxminən 20 ton pambıq mahlıcının qiymətinə
bərabər götürülür. Dünyanın 30-dan çox ölkəsində yayılan ipəkçilik dünya toxuculuq sənayesinin
0,2 faizini təşkil edir. İpək istehsalında dünyada qabaqcıl ölkələr Çin, Hindistan, Özbəkistan,
Braziliyadır. Çin Xalq Respublikasının payına ipək istehsalının 84 faizi düşür, ixracda isə bu rəqəm
54,1 faiz təşkil edir. Hazırda ipəkçilik sahəsində Çində 1 milyon, Hindistanda 700 min nəfər çalışır.
Hindistan ipək istehsalında Çindən sonra 2-ci yerdə olsa da, istehsal əsasən yerli tələbatı ödəyir.
Çünki yerli əhali ipək parçalardan geniş istifadə edir. Özbəkistan ipəyinin keyfiyyəti Çin ipəyinin
keyfiyyətindən aşağı olduğu üçün beynəlxalq bazarlarda qiyməti daima 1-1,5 ABŞ dolları aşağı
olur. Buna görə də dünya bazarında ipək məhsullarının qiymətini Çin istehsalçıları təyin edir desək
yanılmarıq.
Ümumilikdə, dünyada il ərzində 80 min ton ipək xammalı istehsal olunur. Təbii ki, ən böyük pay –
70%-i Çinin payına düşür. Tarixi mənbələrdən bəllidir ki, Romada 2 min əvvəl senatorlar ipək
idxalına qadağan qoymuşdular. Bugün isə İtaliya ipək sapının ən böyük idxalçısıdır. ABŞ da ipəyin
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ən nəhəng ixracatçılarındandır. Ən böyük ipək istehlakçıları isə ABŞ, İtaliya, İsveçrə, Yaponiya,
Almaniya, Hindistan, Fransa, Çin və s. ölkələri göstərə bilərik.
Zaman keçdikcə isə dünya bazarında ipəyin qiyməti artmaqdadır. Avropa ölkələri, xüsusilə
Almaniya, İtaliya, Fransa kimi ölkələr ipək emalında ciddi rol oynayırlar. İpəkdən hazırlanan
geyimlər çox baha olur və həmçinin yüksək dəbi təlqin edirlər. Buna görə məşhur modelyer və
dizaynerlər ipək məhsullara daha üstünlük verirlər.
Hazırkı dövrdə ipəkçilik sahəsini inkişaf etdirmək istəyən dövlətlər öz iqtisadi siyasətlərində
barama istehsalına dəstəyi prioritet kimi qəbul etmişlər. Ayrı-ayrı dövlətləri misal kimi göstərə
bilərik.
Türkiyədə bu sahə ilə məşğul olan şəxslərdən yaş barama xüsusi yaradılan kooperativlər birliyi
tərəfindən satın alınır. Birlik həmçinin fermerlərə pulsuz ipəkqurdu toxumları verir, müxtəlif təlim
kursları keçir, dezinfeksiya işləri aparır. Bu kimi tədbirlər ölkədə ipəkçiliyin inkişafına dəstək verir
Avropa İttifaqında baramanın toxumları bu sahə ilə məşğul olan şəxslərə pulsuz verilir. Həmin
şəxslər isə yaş barama məhsulunun satışında sərbəst hərəkət edə bilirlər.
İranda yerli emal müəssisələri yaş baramanı dövlətdən daha ucuz qiymətə alırlar. Bununla da
ipəkçilik sahəsinin inkişafı təşviq edilir və istehsalın həcmi ilbəil artır.
Özbəkistanda isə belə bir plan təyin ediblər. Baramaçılıqla məşğul olan şəxslərə dövlətə 50 kq yaş
barama verilməsi müqabilində pulsuz bir qutu barama toxumu verilir. Əgər normadan artıq məhsul
təhvil verilərsə, bunun müqabilində mükafat təyin edilir. Eyni zamanda, idxal edilən məhsullar
gömrük rüsumlarından azad olunaraq vergi güzəştləri də təyin edilir [2].
İpəkçilikdə mövcud olan bəzi problemlər var. Tut ipəkqurdunun əsas yem bazası olan çəkil
plantasiyaları əsasən yaşlı və az məhsuldar olub müasir tələblərə cavab vermir. Çindən gətirilən
çəkil tinglərinin əkilməsi nəticəsində bu problem öz həllini tapmağa başlamışdır. Barama toxumu
stansiyalarında müasir tələblərə cavab verən texnikanın olmaması, zavodların zəruri
avadanlıqlarının məhsul istehsalında yüksək keyfiyyətə malik olmaması, barama bazarında
qiymətlərin aşağı olması əsas problemlərdən sayılır. Eyni zamanda, əlverişli şəraitə malik
kümxanaların çatışmazlığı, bu sahə ilə məşğul olan şəxslərin texniki bilik və təcrübələrinin azlığı da
həll olunmağı gözləyən məsələlərdir.
Yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsindən sonra əldə olunan nəticələr onu göstərir ki, biz
düzgün yoldayıq. Şübhə etmirik ki, barama, ipək istehsalı getdikcə artacaq və ipəkçilik öz itirilmiş
şöhrətini geri qaytaracaq.
NƏTİCƏ
İpəkçilikdə yüksək inkişafa malik ölkələrin təcrübələri göstərir ki, ipəkçilik sahəsində kiçik
sahibkarlıq mühüm əhəmiyyətə malikdir. Baramanın emalı və xam ipək istehsalının xammal
mənbələrinə yaxın yerləşdirilməsi kiçik müəssisələr tərəfindən daha məqsədəuyğun şəkildə təşkil
edilə bilər. Azərbaycanda isə bu iş iri müəssisələr tərəfindən təşkil edilir. Gələcək inkişafda bu
istiqamətin nəzərə alınması daha əlverişli olardı.
Qədim istehsal sahəsi olan ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi hər nə qədər dövlətin prioritet vəzifəsi olsa
da, insanlar da eyni şəkildə işgüzarlıq göstərməli, daha çox işləməlidirlər. Baramaçılıq və
ipəkçiliyin inkişafına yalnız iqtisadiyyatın gəlir gətirən təsərrüfat sahəsi kimi yox, eyni zamanda
qədim məşğuliyyət sahəmizin, mədəniyyətimizin, tariximizin dirçəlişi kimi yanaşmalıyıq. Xalq
olaraq səylərimizi, bilik və fikirlərimizi birləşdirərək qədim məhsulumuzu dünyada brendə
çevirməliyik. Bu iş yalnız xalqın öhdəsindədir, yalnız xalq brend yaradaraq dünya bazarına yol
tapıb mövqe tuta bilər. Xalq min illər boyu əzizləyib yetişdirdiyi məhsulu ərsəyə gətirərək dünyaya
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tanıtmalıdır, dünya bazarını fəth etməlidir. Aparılan qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində həm ölkəmiz
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatacaq, həm də insanlarımızın yaşayış səviyyəsi daha da yüksələcək.
Ədəbiyyat Siyahısı
1.“Azərbaycan Respublikasında ipəkçiliyin inkişafına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı;
2.”Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”;
3.”Xalq” qəzetinin rəsmi saytı - http://xalqqazeti.com/;
4.”Səs” qəzetinin rəsmi saytı - https://sesqazeti.az/;
5.Vikipedia azad ensiklopedia - https://az.wikipedia.org/;
6.“Ziya” İnformasiya Mərkəzi - http://zim.az/
7.Миришли Ф.Р. – “Мировая экономика”. Москва-2015, 691 c
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Gülçin DEMİREL BAYIK
Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,ORCID NO: 0000-0002-5761-5327
Özet
Bu çalışmada liman içi mikroplastik kirliliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma
kapsamında Zonguldak ili, Kilimli ilçesindeki limandan alınan numuneler üzerinde mikroplastik
varlığı araştırılmıştır. Liman içerisinde belirlenen 12 noktada örnekleme işlemi yapılmıştır. Bu
noktalar kıyıdan uzaklığına göre kıyı, orta ve deniz olarak 3’e ayrılmış, daha sonra kıyıdan 4
noktadan, ortadan 4 noktadan, denizden 4 noktadan olmak üzere toplan 12 noktadan numune
alınmıştır. Numuneler metal bir kova yardımıyla alınmış ve her noktadan 15 litre yüzey suyu
örneklenmiştir. Örnekleme işlemi farklı tarihlerde 3 kez tekrarlanmıştır. Toplanan numuneler aynı
gün içerisinde laboratuvara getirilerek analiz için saklanmıştır. Numuneler içerisinde bulunan
organik ve inorganik maddeler giderildikten sonra stereo mikroskop altında incelenip kamera ile
görüntüleri çekilerek şekil, renk, boyut ve miktar açısından sınıflandırılmıştır. Elde edilen birinci
grup numune sonuçlarına göre liman suyunda kıyı numunelerinde litrede 3,39 adet mikroplastik,
orta kısım numunelerinde litrede 2,11 adet mikropastik, deniz numunelerinde ise 2,89 adet
mikroplastik tespit edilmiştir. Ortalama olarak litrede 2,8 adet mikroplastik olduğu belirlenmiştir.
En fazla mikroplastik miktarı kıyı numunelerinde tespit edilmiştir. Tespit edilen mikroplastiklerin
baskın şeklinin lif, baskın renginin ise mavi olduğu tespit edilmiştir. Baskın boyut 50µm’nin
altındadır. Diğer grupların analizleri devam etmektedir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında,
mikroplastiklerin türlerinin belirlenmesi amacıyla FTIR analizleri gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Plastik, Mikroplastik, Kirletici, Liman İçi Kirliliği
GİRİŞ
Plastik ürünlerin yaygın olarak kullanılması ve plastik atıkların yanlış yönetilmesi sebebiyle deniz
ortamında plastik maddeler zamanla birikmektedir. Bu maddeler metreden mikrometreye kadar çok
çeşitli boyutlarda bulunmaktadır (Zhang vd., 2020). Son yıllarda karşımıza sıklıkla çıkan
mikroplastik kavramı 5 mm’den küçük plastik döküntülere verilen isimdir (Jiang vd., 2020).
Mikroplastikler birincil ve ikincil mikroplastikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Dehghani vd.
2017). Birincil mikroplastikler üretim aşamasında 5 mm’den küçük olarak üretilen plastik
maddelerdir. Çoğunlukla endüstriyel hammadde olarak ve kişisel bakım ürünlerinde
kullanılmaktadır (Şener, 2019). İkincil mikroplastikler ise büyük plastik maddelerin rüzgar, güneş
ışığı, gelgit gibi çevresel faktörler yardımıyla parçalanarak mikroplastiklere dönüşmüş halidir
(Yurtsever, 2019). Küresel plastik ve mikroplastik atık kirliliği dünyanın önemli ekolojik
sorunlarından biri haline gelmiştir (Panno vd., 2019). Karasal ve okyanus tabanlı kaynaklardan
ortaya çıkan (Li vd., 2018) mikroplastiklerin 8 milyon tondan fazlasının karasal ortamlardan
okyanusa deşarj edildiği literatürde bildirilmiştir. Biyosfere yayılmış halde bulunan mikroplastik
probleminin asıl nedeni, üretim maliyetlerinin düşük, taşınmasının kolay, anti-bozunma
yeteneklerinin güçlü olmasıdır (Tang vd., 2020).
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Mikroplastik kirliliğinin varlığı dünya çapında yapılan çalışmalarla organizmalarda, çeşitli su
ortamlarında ve tortularda doğrulanmıştır (Su vd., 2018). Mikroplastikler küresel ölçekte birçok
deniz ortamında tespit edilmiştir. Deniz ortamındaki mikroplastik kirlenmesi giderek artmakta ve
bu durum büyük bir endişeye sebep olmaktadır (Hidalgo-Ruz vd., 2012). Mikroplastikler küçük ve
hafif oldukları için kolaylıkla hareket edebilmekte, hava ve su akışı ile farklı ortamlara
taşınabilmektedir. Derin denizde, kuzey ve güney kutup bölgelerinde dahi mikroplastikler tespit
edilmiştir (Wang vd., 2020).
Mikroplastikler, ayrıca su ortamında bulunun antibiyotikler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, ağır
metaller ve organik bileşikler gibi çok çeşitli kirleticiler için adsorban bir yüzey oluşturmakta ve bu
kirleticilerin kalıcılığını arttırmaktadır. Ayrıca mikroplastikler hidrofobik yüzeye sahip oldukları
için hidrofobik organik kirleticileri (HOC) de uzun mesefelere taşıyabilmektedir (Zhang vd., 2020).
Mikroplastikler şekil ve renk olarak besin maddelerine benzediği için onları besin maddesi sanarak
tüketen çeşitli organizmaların doku ve organlarında birikmektedir. Besin zinciri boyunca birikerek
devam eden mikroplastikler, insan bünyesinde de birikmektedir (Tang vd., 2020).
Yıllardır mikroplastik analiz çalışmaları yapılmasına rağmen henüz numune alma ve analiz
yöntemleri standartlaştırılmamıştır. Bu yüzden gerçekleştirilen çalışma sonuçları büyük ölçüde
farklılık göstermektedir. Mikroplastik türleri ve boyut dağılımı da örnekleme yöntemlerine göre
farklılık gösterebilmektedir. İlgili ortamdan örneklerin toplanması, mikroplastik analiz
yöntemlerinin ilk adımıdır. Su ortamından örnekleme, hacim azaltma ya da toplu örnekleme
şeklinde yapılabilmektedir (Li vd., 2018). Hacim azaltılmış numune alımında genellikle ağlar,
elekler ve pompalar kullanılmaktadır. Toplu örnekleme çok az sayıda çalışmada kullanılmıştır
(Prata vd., 2019).
Bu çalışmanın amacı liman içi mikroplastik kirliliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla Karadeniz
bölgesi Zonguldak ili Kilimli ilçesinde bulunan Kilimli balıkçı barınağı liman içi bölgesinde
örnekleme çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında tespit edilen mikroplastiklerin boyut, renk,
tip ve miktar olmak üzere morfolojik özellikleri incelenmiştir. Elde edilen tüm veriler olası kirlilik
kaynakları da göz ününde tutularak değerlendirilmiştir.
1.MATERYAL YÖNTEM
1.1. Çalışma Alanı
Zonguldak ili Kilimli ilçesinde bulunan Kilimli balıkçı barınağı liman içi bölgesinde örnekleme
yapılmıştır. Örnekleme bölgesi Şekil 1’de verilmektedir. Kilimli limanı, Zonguldak il merkezine 7
km mesafededir. Örnekleme bölgesi tüm liman içini kapsayacak şekilde kıyı, orta ve derin olarak 3
bölüme ayrılmış ve her bir bölümde 4’er noktadan olmak üzere Şekil 1’de gösterildiği gibi
toplamda 12 noktadan örnekleme yapılmıştır. Örnekleme işlemi 28 Ağustos’ta 1, 3 Eylül ve 21
Eylül tarihlerinde birer kere olmak üzere toplamda 3 kere gerçekleştirilmiştir. Verilecek olan
sonuçlar 28 Ağustos tarihinde yapılmış olan örneklemeye aittir.
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Şekil 1. Mikroplastik örnekleme alanı
1.2. Örnekleme Prosedürü
Örnekleme işlemine başlamadan önce deney boyunca kullanılacak olan tüm malzemeler önce
musluk suyu daha sonra saf su ile yıkanmıştır. Yüzey suyu örneklemesi 0-60 cm derinlikten metal
kova kullanılarak yapılmıştır. Her örneklemede 15 L yüzey suyu alınarak sırası ile 5 mm ve 0,45
mm gözenek açıklığına sahip paslanmaz çelik elekten geçirilmiştir. 5 mm’lik elek üzerinde kalan
maddeler atılmış, 0,045 mm‘lik elek üzerinde kalan maddeler saf su ile cam kavanozlara yıkanmış
ve analize kadar +4°C de saklanmıştır.
1.3. Mikroplastik Ekstraksiyonu
Laboratuvara getirilen numuneler cam kavanozlardan cam beherlere aktarılmıştır. Numune
içerisindeki organik maddeyi sindirmek amacıyla %30 H 2 O 2 (hidrojen peroksit) eklemesi
yapılmıştır. Bu süre sonunda katı madde miktarı fazla olan numunelerde NaCl (sodyum klorür) ile
yoğunluk ayrımı yapılmıştır (Şekil 2). Elde edilen numune vakum pompası kullanılarak Whatman
GF/C filtreden süzülerek görsel analiz için hazır hale getirilmiştir.

Şekil 2. Yoğunluk ayrımı
1.4. Mikroplastiklerin Görsel Tayini
Filtrelerdeki mikroplastikler 10x büyütme sağlayan Image Focus Alpha yazılımı ile donatılmış bir
stereo mikroskop ve ona bağlı bir kamera ile incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Kullanılan mikroskop
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düzeneği Şekil 3’te gösterilmektedir. Gözlemlenen mikroplastikler sayı, şekil, renk ve boyut
açısından incelenmiştir.

Şekil 3. Mikroskop düzeneği
2.BULGULAR
2.1. Mikroplastik Miktarı
Liman içerisinde 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan örneklemelerde tespit edilen mikroplastik
miktarları Şekil 4’te özetlenmektedir. Tüm noktalarda mikroplastik tespit edilmiştir. Analiz
süresince toplanan su numunelerinde toplamda 505 adet mikroplastik tespit edilmiştir. Mikroplastik
miktarı 1,2 adet/L ve 5,6 adet/L arasında değişmektedir. Ortalama olarak bir litrede 2,8 adet
mikroplastik bulunmaktadır. En çok mikroplastik miktarı kıyıya yakın olan K1 noktasında 5,6
adet/L olarak bulunmaktadır. Bu nokta en düşük miktarın dört katından fazla miktarda mikroplastik
bulundurmaktadır. En az mikroplastik miktarı ise D2 noktasında 1,2 adet/L olarak bulunmuştur.
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Şekil 4. Liman içerisindeki mikroplastik miktarları
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2.2 Mikroplastik Renkleri
Yapılan analizler sonucunda Şekil 5’te gösterildiği gibi toplamda 11 farklı renkte mikroplastik
tespit edilmiştir. Bu renkler arasında tüm numunelerde en baskın renk mavidir. Toplamda 264 adet
mavi mikroplastik tespit edilmiştir. İkinci baskın renk siyahtır ve tüm numunelerde bulunmaktadır.
Toplamda 90 adet siyah mikroplastik bulunmuştur.
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Şekil 5. Nunumelerde bulunan mikroplastik renkleri
2.3 Mikroplastik Şekilleri
Mikroplastikler genel olarak dört şekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlar: Lif, pelet, parça ve filmdir.
Yapılan analizler sonucunda film şeklinde mikroplastik tespit edilmemiştir. Bunun sebebinin liman
içerisindeki örneklemeye bağlı olarak daha çok balık ağlarından kaynaklanan mikroplastiklerin
bulunmasıdır. En baskın mikroplastik şekli lif olarak tespit edilmiştir. Bunun sebebinin balık
ağlarından kopan lif parçaları olduğu düşünülmektedir. Toplamda 409 adet lif şeklinde mikroplastik
bulunmuştur. İkinci baskın şekil ise parçadır. Toplamda 81 adet mikroplastik parça tespit edilmiştir.
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Mikroplastik miktarı (MP/L)
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Şekil 6. Bulunan mikroplastik şekilleri
Tespit edilen bu mikroplastiklerin denizcilik faaliyetleri sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Lifler,
uzun ince formdadır. Yoğun miktarda tespit edilen liflerin balık ağlarından ya da oltalardan koptuğu
düşünülmektedir. Peletler direkt birincil mikroplastikler olarak üretilmiş ve çeşitli faaliyetler sonucu
su ortamına karışmış olabilmektedir. Parçalar ise büyük parçaların zaman içerisinde dalga, gelgit,
güneş ışığı, rüzgar gibi çeşitli faktörler yardımı ile küçük parçalara ayrılması sonucu karışmış
olabilmektedir. Örnekleme sırasında karadan denize karışan plastik ambalaj atıkları, strafor
köpükler görülmüştür. Ayrıca örnekleme alanında bulunan demirleme ve işaretleme şamandıraları,
tekneleri bağlamak için kullanılan halatlar da mikroplastik kirliliğine kaynak oluşturabilmektedir.
2.4. Mikroplastik Boyutları
Numunelerde tespit edilen en büyük mikroplastik boyutu 714µm’dir. En küçük boyut ise 7 µm
olarak ölçülmüştür. Numunelerin tümüne bakıldığında baskın boyut 50µm’nin altındadır (Şekil 7).
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Şekil 7. Mikroplastiklerin boyut dağılımı
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SONUÇLAR
Bu çalışmada örnekleme yapılan tüm noktalarda mikroplastik tespit edilmiştir. Tespit edilen
miktarlar kullanılan eleğin gözenek boyutu ile ilişkili olmaktadır. Bu çalışmada 0,045mm göz
açıklığına sahip elek kullanılarak küçük boyuttaki mikroplastiklerinde tutulması amaçlanmıştır. En
yüksek sayıda mikroplastik K1 noktasında bulunmuştur. K1 noktası liman içerisinde bulunan,
kıyaya en yakın noktadır. Tekneleri suya indirme işlemi bu noktadan gerçekleşmektedir. De Lucia
vd., (2014), mikroplastik sayılarının insan faaliyetleri sonucu arttığını ortaya koymuştur. Buradaki
yoğunluğunda sebebinin de bu olduğu düşünülmektedir. En yüksek ikinci konsantrasyon D4
numaralı noktada tespit edilmiştir. Akıntılar ile mikroplastik sayısının arttığını bilinmektedir.
Buradaki yoğunluğun sebebinin de açık denizdeki mikroplastik kirliliğinin dalgalar ile bu noktaya
taşınması ve burada birikmesi olduğu düşünülmektedir. En yaygın mikroplastik türü yoğun
balıkçılık faaliyetleri sonucu oluşan liflerdir ve bunlar çoğunlukla mavi renktedir. Analizler
sonucunda belirlenen mikroplastiklerin çoğu 50 µm’den küçüktür. Bu boyut aralığındaki
mikroplastiklerin denizde yaşayan canlılar tarafından yutulma olasılığı çok yüksektir. Bu
mikroplastiklerin canlılar tarafından tüketilmesiyle sindirim sistemlerinde tıkanmalar gibi çeşitli
sorunlar sonucu ölüme sebep olabilmektedir.
Sonuç olarak bu çalışma, liman içerisinde mikroplastik kirliliğini belirlemek için yapılmış ilk
çalışmadır ve bu konuda daha çok çalışma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Mevcut
kirliliği tam olarak tespit edebilmek için özellikle boyutu 1 mm’nin altında olan mikroplastikler ile
daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.
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ARTVİN-YUSUFELİ YENİ YERLEŞİM YERİNDE YAPILAN NAKİLDİKİM
(TRANSPLANTASYON) UYGULAMALARININ TUTMA BAŞARISI VE DİĞER BAZI
FAKTÖRLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ
RESEARCH ON SURVIVAL RATE AND SOME OTHER PARAMETERS OF
TRANSPLANTED TREES IN ARTVIN-YUSUFELI NEW SETTLEMENT AREA
Dr. Mimar Sinan ÖZKAYA
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

Özet
Bu çalışmada Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan yeni yerleşim yerindeki ağaçların
nakildikim sonucunda tutma başarısı incelenmiştir. Çalışmada farklı tür ve farklı çaptaki ağaçların
tutma başarısı üzerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi ana amaç olmuştur.Çalışma alanı
yükseltisi 600-700 m arasında değişmektedir.Nakildikim kapsamında 5 adet örnekleme alanında
(Çeltikdüzü, Çevreli, Dereiçi, Merkez, Meşecik), toplam 1144 adet ağaç üzerinde
çalışılmıştır.Çalışılan ağaçlar içerisinde 19 farklı tür (armut, ayva, ceviz, çınar, dut, elma, erik,
fındık, fıstıkçamı, hurma, ıhlamur, incir, kayısı, kiraz, muşmula, nar, şeftali, vişne, zeytin)
bulunmaktadır. Nakil işlemi gerçekleştirilen ağaçların yetiştiği toprakların tekstür analizi,organik
madde miktarı ve pH'sı ölçülmüştür.Yapılan incelemeler sonucunda ise ağaçların tutma başarısında
toprak özelliklerinin önemli bir etkisinin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılan incelemelerin
sonuçlarına göre 5 farklı orijine göre % 100 tutma başarısı sağlayan türler fındık, ıhlamur, çınar ve
erik türleri olmuştur. Orijinler arasında ise en başarılı alan % 95 oranıyla Merkez orijini olarak bunu
sırasıyla % 92 oranıyla Derecik, % 89 oranlarıyla Çeltikdüzü ve Çevreli, ve % 74 oranıyla Meşecik
alanı izlemiştir. Çap sınıflarına göre bakıldığında ise % 100 tutma başarısını gösteren türler; çınar,
erik, fındık ve ıhlamur olmuştur. Çap sınıflarına göre en iyi tutma başarısı % 99,2 oranıyla 4. sınıf
(16 cm ve üzeri) çap sınıfı olmuştur. Bunu sırasıyla % 94,8 oranıyla 2.çap sınıfı (6-10 cm ), % 89,8
oranıyla 1. Çap sınıfı (1-5 cm) ve % 89,6 oranıyla 3. Sınıf çap sınıfı (11-15 cm) olan ağaçlar takip
etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nakildikim, Tutma başarısı, Yusufeli
Abstract
In this study, the survival rates of transplanted trees in the new settlement area in Yusufeli-Artvin
were examined. In addition, some other parameters (age, diameter, soil etc.) that could influence the
rate were investigated. In total, 1144 transplanted trees were measured and observed in 5 sampling
areas (Celtikduzu, Cevreli, Dereici, Center, and Mesecik). The total number of tree species
subjected to transplantation was 19 (pear, quince, walnut, sycamore, mulberry, apple, plum,
hazelnut, stone pine, Diospyros lotus, linden, fig, apricot, cherry, medlar, pomegranate, peach, sour
cherry, olive). The texture analysis, the amount of organic matter and the pH of the soils where the
transplanted trees has grown were measured.As a result of the study, it has been concluded that soil
properties do not have a significant effect on the survival rate of the trees.According to the results of
the investigations, the species that achieved 100% survival rate according to 5 different origins were
hazelnut, linden, sycamore and plum.Among the origins, the most successful area was the Center
origin with 95%, followed by the Derecik with 92%, Celtikdüzü and Cevreli with 89%, and
Mesecik with 74%. According to the diameter classes, the species that showed 100% survival rate
were sycamore, plum, hazelnut and linden.According to the diameter classes, the best survival rate
was the 4th class (16 cm and above) diameter class with a rate of 99.2%. These were followed by
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the 2nd diameter class with 94.8% (6-10 cm), the 1st diameter class with 89.8% (1-5 cm) and the
3rd Class diameter class with 89.6% (11-15 cm), respectively.
Keywords: Transplantation, Retention success, Yusufeli
GİRİŞ
Yeni yerleşim yerlerinde veya şehirlerde, yeşil alan oluşturulmasında karşılaşılan önemli
sorunlardan biri dikilen fidanların küçük olması ve büyüyerek alanı kaplamalarının uzun zaman
almasıdır. Bu sorunu gidermek için başvurulan yöntemlerden biri boylu ağaçların ormandan
veya çeşitli nedenlerden ötürü tahrip olan alanlardan (su altında kalma, yol veya inşaat yapımı
vb.) yeni kurulan yerleşim alanlara veya parklara taşınmasıdır. Nakildikim (transplantasyon)
denen bu uygulama son yıllarda ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır.
Ağaçların olgun yaşlarında bulundukları yerlerden uygun bir şekilde ağaç nakil aracı (transplanter)
ile alınması, istenilen bir alana nakledilmesi ve dikilmesi “nakildikim” (transplantasyon)olarak
tanımlanmaktadır. Büyük ağaçların nakildikiminde, seçilen ağacın türü, dikim tekniği ve ağacın
bulunduğu yerin toprak özellikleri başarıyı büyük ölçüde etkilemektedir.
Gerek her dem yeşil, gerekse yaprağını döken tüm bitkilerin taşınması sırasında bazı genel kurallar
geçerliliğini korumaktadır. Bu kurallardan en önemlisi taşınan bitkilerin dikileceği yerdeki ekolojik
koşullara uygun olması ve uyum sağlamasıdır.
Bir ağacın hasarsız olarak nakledilmesi için yükler, ağırlıklar, mesafelerin yanı sıra ağaçhakkında
da bilgi gereklidir. Ağacın büyüklüğü, dallarının kırılabilirliği, yayvan, top, sütun, ters vb. gibi
bitkiformlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir (URL-1).
Ağaç nakillerinin başarısında genel olarak; ağacın türü, ağacın boyutları, ağacın yaşı, toprak
özellikleri, topoğrafik koşullar, ağacın sağlık durumu, nakil yöntemi ve teknolojik olanaklar, gibi
belirleyici faktörler rol oynamaktadır.Bitkinin boyu büyüdükçe maliyet ve taşıma güçlükleri hızla
artmaktadır. Büyük bitkiler, toprak değişikliklerinde, yol yapım ya da genişletilmelerinde, baraj
inşaatı yapımında ya da bulundukları yere büyük gelmeleri halinde nakildikimyapılmaktadır (URL2).
Nakildikimi gerçekleştirilen ağaçların büyümesini ve hayatta kalmasını arttırmada en önemli husus;
ağaçların seçimi, kök budama, uygun çevre koşulları altında nakli, en uygun bakımı şartları, kök
oranları, kök gelişimi, dikim ve dikim sonrası uygun işlenmesi ve dikkatli dikim uygulamalarıdır.
Ağaçlar dikimden sonra iyice sulanmalı ve daha sonra en azından ilk birkaç kritik yıl veya daha
uzun bir süre düzenli olarak sulanmalıdır(Kozlowski, T.T., 1975)
Bu çalışmada Artvin ili Yusufeli ilçesinde kurulan yeni yerleşim alanına nakledilen farklı tür ve
farklı çaptaki ağaçların tutma başarısı üzerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi ana amaç
olmuştur. Ülkemizde bitki nakildikim çalışmalarının oldukça sınırlı olması nedeniyle yapılan bu
çalışmanın bilim dünyasına katkı sağlanması bir diğer amaç olarak belirlenmiştir.
1.LİTERATÜR ÖZETİ
Turchetto, F. ve ark., (2016) Güney Brezilya'daki Atlantik ormanında yaptıkları çalışmada; 5-55 cm
boyunda, toplam 1018 fidanı ormandan fidanlığa nakil etmişler ve ortalama %74.5 tutma başarısı
elde etmişlerdir.
Wang, J. ve ark., (2009) Güney Çin'de Castanopsis chinensis, Michelia chapensis, ve Psychotria
rubra türlerinin, yerli türlerin fidanları karşısında kendilerini geliştirmek için nasıl tepki verdiklerini
belirlemek amacıyla nakledilmişlerdir. Tutma başarısı ve büyümenin ormanaltı floranın
uzaklaştırıldığı alanlarda daha iyi olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca toprak neminin tutma
başarısı ile pozitif ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Toprak, B., ve ark.,(2016) yaptıkları çalışmada, Eskişehir ilinde 2012 ve 2013 yılları arasında Toros
Sediri, Saçlı Meşe ve Karaçam fidanlarının yarı kurak alanlarda tutma başarısını araştırmıştır.
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Araştırmada fidanların çap ve boy değerlerinin büyüme dönemleri sonunda tutma başarısı tespit
edilmiştir. Çalışma sonucunda dikim sırasında kök boğaz çapı 4,5 mm ölçülen Saçlı Meşe fidanları
ve boyu 12cm ölçülen Karaçam fidanlarını tutma başarısı sağladığı görülmüştür. Ölçüm yapılan
değerler arasında istatistik açıdan farklılıklar tespit edilmiştir.
Levinsson A., ve ark., (2014) yaptıkları çalışmada kılcal kök miktarının nakildikim ile dikilmiş
kırmızı meşe ve tatlı kiraz türlerinin su alımına etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kılcal
kök miktarının su alım fonksiyonu üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Eleuterio, A.A., ve Perez-Salicrup D., (2009)Cyathea divergens ve Alsophila firma'nın farklı ışık
koşullarına nakledilmesinin, tutma başarısıüzerine etkilerini çalışmışlardır. Yol kenarlarında doğal
olarak yetişen bireylerin sadece %30'u 1 yıl boyunca hayatta kalırken, C. divergens transplantları
%73.3 ve A. firma bireyleri ise %86.7 tutma başarısı göstermiştir. Çalışılan türler, %50 gölgelik
alanlaradikildiklerindesırasıyla %93.3 ve %40 tutma başarısı göstermişlerdir.C. divergens
transplantları daha fazla yaprak üretmiştir ve A. firma transplantlarından daha hızlı büyümüştür.
Her iki türün bireyleri %50 gölgeli alana nakledildiğinde, daha fazla yaprak üretmiş ve açıkalanlara
nakledilenlerde daha hızlı büyüme olduğu sonucuna varılmıştır.
Holly, J., ve ark., (1993) yaptıkları çalışamda Ilex attenuata türünü plastik ve kumaş kaplara sararak
nakillerini gerçekleştirmişlerdir. 15 aylık üretim döneminin sonunda, plastik kaplarda nakilleri
gerçekleştirilen ağaçların daha fazla suya ihtiyaç duyduğu ve kuruduğu sonucuna ulaşmışlardır.
2.MATERYAL VE METOD
Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan araştırma alanı, Artvin Orman Bölge
Müdürlüğü Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde kalmaktadır. Çalışma alanı
yükseltisi 600-700 m arasında değişmektedir. Nakildikim kapsamında 5 adet örnekleme alanında,
toplam 1144 adet ağaç üzerinde çalışılmıştır.Çalışılan ağaçlar içerisinde 19 farklı tür (armut, ayva,
ceviz, çınar, dut, elma, erik, fındık, fıstıkçamı, hurma, ıhlamur, incir, kayısı, kiraz, muşmula, nar,
şeftali, vişne, zeytin) bulunmaktadır.Belirlenen kök çaplarının etrafı ağaç sökme-taşıma ve dikim
makinası (transplanter) kullanılarak ağaca zarar vermeyecek biçimdeaçılmış ve dikim alanına nakil
edilerek dikilmiştir.Dikim çukurunun tabanınagübreli toprak konulmuştur.Dikimden sonra
ağaçların;toprakta oynamasını ve rüzgârdan devrilmelerini önlemek amacıyla üç noktadan
kazıklarla bağlanmıştır. Nakli gerçekleştirilen ağaçlara 3 günde bir sulama işlemi uygulanmıştır.
Nakil için seçilen ağaçların yetiştiği toprakların tekstür analizi Bouyoucos'un hidrometre yöntemine
göre yapılmıştır (Gülçur, 1974). Analiz için ağır topraklarda 50 gr ve hafif topraklardan 100 gr' lık
örnekler alınmıştır.Analizler2 mm'lik elekten geçirilmiş hava kurusu toprak örnekleri üzerinde
yapılmıştır.
Toprak örneklerinin organik madde miktarı 0.2 mm'lik elekten geçirilmiş 0.5 gr' lık örnekler
üzerinden Walkley- Black' ın ıslak yakma (kromik asit) metoduna göre gerçekleştirilmiştir (Gülçur,
1974).Toprak örneklerinin pH'sı 1/2.5 oranında toprak-saf su karışımında 3310 Set 21 digital pH
metresi yardımıyla tespit edilmiştir (Gülçur, 1974).
Ağaç tutma başarısı orijin ve çap sınıflarına göre değerlendirilmiştir. Çap sınıflarından 1. çap sınıfı
1-5 cm 2. çap sınıfı 6-10 cm 3. çap sınıfı 11-15 cm 4. Çap sınıfı ise 16 cm ve üzerinde olan ağaçlara
göre ayrılmıştır.
3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Beş farklı örnekleme alanında ağaçların tutma başarısı irdelendiğinde, Çeltikdüzü
araştırılan tüm türlere ait ağaçların tutma başarısı % 78-100 arasında değişmiş; en
başarısını ise erik, fındık, ıhlamur, incir ve vişne türleri göstermiştir(Tablo 1). Çevreli
tüm türlere ait ağaçların tutma başarısı % 25-100 arasında değişiklik göstermiş, en
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başarısını dut, erik, fındık, ıhlamur, incir ve şeftali türleri ortaya koymuştur. Dereiçi orijinine
bakıldığında tüm türlere ait ağaçların tutma başarısı % 53-100 arasında gözlemlenmiştir. En iyi
tutma başarısını dut, elma, fındık, hurma, ıhlamur, kayısı ve kiraz türleri göstermiştir. Merkez
orijininde tüm türlere ait ağaçların tutma başarısı % 50-100 arasında değişmiş, en iyi tutma
başarısını ceviz, çınar, dut, elma, hurma, incir, kayısı, kiraz, zeytin türleri göstermiştir. Meşecik
orijininde ise tutma başarısı % 20-100 arasında değişmiş, en iyi tutma başarısını armut, ıhlamur,
kiraz, zeytin türleri göstermiştir (Şekil 1).
Orijinler arasında en iyi ortalama tutma başarısı gösteren alan % 95 oranıyla Merkez orijini
olmuştur. Bunu sırasıyla %92 oranıyla Derecik, % 89 oranlarıyla Çeltikdüzü ve Çevreli, ve %74
oranıyla Meşecik izlemiştir (Şekil 2).
Tablo 1. Orijine göre ağaçların tutma başarısı
Çeltikdüzü Çevreli Dereiçi

Merkez

Meşecik

Ort.

100

68,3

TUTMA BAŞARISI(%)
Armut

80

25

Ayva

93

92

Ceviz

83

94

92,5
83

Çınar

100

77

100

87,4
100

Dut

88

100

100

100

75

92,6

Elma

83

93

100

100

87

92,6

Erik

100

100

Fındık

100

100

100

Hurma

85

85

100

Ihlamur

100

100

100

İncir

100

100

Kayısı

83

84

Kiraz

91

90

Muşmula

83

90

Nar

78

83

Şeftali

88

100

94

Vişne

100

83

91,5

Zeytin

94

94

86

100

100

94,8

Ortalama

89

89

92

86

74

86

100
100

Fıstıkçamı
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75

89

100

100

100

75

93,75

100

100

87

90,8

100

100

100

96,2
86,5

53

50

20

56,8
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Şekil 1. Orijine göre türlerin tutma başarısı
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Şekil 2. Orijinlerin ortalama tutma başarısı
Çap sınıflarına göre ayrımı yapılan ağaçların (Tablo 2) 1. çap sınıfında tutma başarısı yüksek olan
türler; ayva, çınar, erik, fındık, hurma, ıhlamur, incir, kayısı, kiraz, vişne ve zeytin ağaçlarıdır. 2.
çap sınıfına göre tutma başarısı yüksek olan türler; armut, ayva, çınar, dut, erik, fındık, hurma,
ıhlamur, muşmula ve nar ağaçlarıdır. 3. çap sınıfına göre tutma başarısı yüksek olan türler; ceviz,
hurma, kayısı, ve zeytin ağaçlarıdır. 4. çap sınıfına göre tutma başarısı yüksek olan türler; ceviz,
dut, elma, ıhlamur, kayısı, muşmula ağaçları olmuştur.(Şekil 3).
Çap sınıflarına göre en iyi tutma başarısı % 99,2 oranıyla 4. sınıf (16 cm ve üzeri)çap sınıfı
olmuştur. Bunu sırasıyla %94,8 oranıyla 2.çap sınıfı (6-10 cm ), % 89,8 oranıyla 1. Çap sınıfı (1-5
cm) ve % 89,6 oranıyla 3. Sınıf çap sınıfı (11-15 cm) olan ağaçlar takip etmiştir (Şekil 4). Kalın çap
sınıfında olan ağaçların nakil tutma başarılarının daha yüksek olmalarında, küçük çaptakilere oranla
daha fazla budamaya maruz kalmaları etkili olmuş olabilir.
Riikonen, A., ve ark., (2011) yaptıkları çalışmada Alnus glutinosa ve Tilia vulgaris yıllık sürgün
uzamasını,taç yapısınıve yaprak alanını,büyüme bölgelerine nakledilmelerinden sonra altı yıl
boyunca takip etmişlerdir. Tilia ağaçlarının büyüyen bölgesi aşırı toprak neminden muzdaripken,
Alnus kuraklık dönemleri ile toprak suyu ilişkileri açısından daha normal bir
bölgededir. Tilia ağaçlarının nakledilen yerde toparlanması,aşırı toprak suyunun zararlı etkisi
nedeniyle gecikmiştir. Ancak Alnus ağaçları ilk 2-3 yıl içinde önemli ölçüde iyi geliştiği sonucuna
varmıştır.
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Tablo 2.Çap sınıflarına göre ağaçların tutma başarısı
Türler

Çap Sınıfları Ve Tutma Başarısı (%)
1(1-5
2(6-10 3(11-15
cm)
cm)
cm)
4 (16+ cm)

Ortalama
77,5

Armut

55

100
95

Ayva

96

94
94,8

Ceviz

88,2

91

100

100
100

Çınar

100

100

Dut

85

100

100
96,2
100

100
93,2

Elma

91,6

88,6

92,5

100
100

Erik

100

100
100

Fındık

100

100

Hurma

96,2

96

97,4
100
100
Ihlamur

100

100

100
81,8

İncir

80,6

83

Kayısı

93,5

82,3

82,7
55

100
94,2

Kiraz

95

100

70

100
94,1

Muşmula

82,5

100

100
83,2

Nar

79

87,5

Şeftali

87

100

96,7
91
Vişne

91
94,9

Zeytin

96

89,4

100

94,3

Ortalama

89,8

94,8

89,6

99,2
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Şekil 4. Çap sınıflarına göre ortalama tutma başarısı
Toprak analizleri sonucunda, taşıma yapılan lokasyonların ortalama pH değerlerinin 7,86 - 8,23
arasında değiştiği ve hafif alkali karakterde olduğu saptanmıştır. Ortalama kum, kil, toz değerleri
sırasıyla Çeltikdüzü lokasyonunda 58,4,20, 21,1; Çevreli lokasyonunda 46,12, 24,6, 29; Dereiçi
lokasyonunda56,6, 22, 21,6; Meşecik lokasyonunda 57,0,19,0, 24,0; Merkez lokasyonunda 67,6,
14,6, 17,6arasında bulunmuştur. Ortalama organik madde değerleri sırasıyla 3,12, 3,75, 4,93,5,75,
3,1, ve 3,98‘dir. Organik madde içerikleri genel olarak orta ve üzeridir. Total azot değerleri
sırasıyla 0,07, 0,07, 0,11, 0,12, 0,07,ve 0,08’dir. Toplam kireç içeriği sırasıyla 8,74, 7,57, 7,8,
11,45, 9,04, ve 8,53’tür (Tablo 3).
Yapılan inceleme neticesinde,ağaçların tutma başarısında toprak özelliklerinin önemli bir etkisinin
olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Nakil ağaçların alındığı farklı lokasyonların bazı toprak özelliklerinin ortalama
değerleri.

Lokasyon
Çeltikdüzü
Çevreli
Dereiçi
Meşecik
Merkez
Ortalama

Kum
(%)
58,42
46,12
56,66
57
67,6
56

Kil
(%)
20
24,62
22
19
14,6
20,56
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Toz
(%)
21,14
29
21,66
24
17,6
23,24

pH
8,17
7,86
8,23
8,05
8,06
8,04

Elektiksel
İletkenlik
(EC*10
25 °C'de)
0,13
0,13
0,19
0,29
0,14
0,15

Total
OrganikMadde Azot
(%)
%N
3,12
0,07
3,75
0,07
4,93
0,11
5,75
0,12
3,1
0,07
3,98
0,08

CaCO3
(%)
Total
8,74
7,57
7,8
11,45
9,04
8,53
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Çeltikdüzü, Çevreli, Dereiçi, Merkez ve Meşecik orijinlerinde çap sınıflarına göre ayrılan farklı
türlerdeki ağaçların tutma başarıları farklılık göstermiştir. 5 farklı orijine göre % 100 tutma başarısı
sağlayan türler fındık, ıhlamur, çınar ve eriktürleri olmuştur. Orijinler arasında ise en başarılı alan
%95 oranıyla Merkez orijini olmuştur. Çap sınıflarına göre bakıldığında % 100 tutma başarısını
gösteren türler; çınar, erik, fındık ve ıhlamur olmuştur. Çap sınıfları içerisinde en iyi tutma başarısı
sağlayan % 91 oranıyla 4. çap sınıfı olmuştur.
Her bitki türünün nakildikime gösterdiği hassasiyet farklıdır. Bu nedenleağaç nakildikim
çalışmalarında söküm, nakil, dikim, dikim sonrası, bakım gibi her adımda kontrollü bir şekilde
ve düzenli bir uygulama yapılması gerektirmektedir.Nakildikim başarısıbitkinin türüne, yaşam
koşullarına, orijinal ve nakildikimyapılan alanların özelliklerine, mevsime, gösterilen özene
olduğu kadar nakil yöntemine de bağlıdır.
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TÜRKİYE AKARSU HAVZALARI YILLIK ORTALAMA AKIMLARIN TREND ANALİZİ
TREND ANALYSIS OF ANNUAL MEAN FLOWS IN TURKEY RIVER BASINS
Muhammet ELMALI
Doktora Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Orcid: 0000-0003-2281-6126
Özet
Küresel ısınma nedeniyle, sıcaklık, yağış gibi hidrolojik parametrelerde istatistiki açından anlamlı
değişikliklerin olup olmadığını araştırmak, gerekli tedbirleri önceden alabilmek için zorunluluk
haline gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki 26 akarsu havzasında bulunan 96 akım gözlem
istasyonuna ait yıllık ortalama akımların trend varlığı araştırılmıştır. 96 akım gözlem istasyonuna ait
1970-2011 yılları arası yıllık ortalama akım verilerinin ilk olarak Standart Normal Homojenlik,
Buishand, ve Pettitt testleri ile homojenlik analizleri yapılmış, analiz sonucu homojen olmayan 11
istasyon çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Geriye kalan 85 istasyonun yıllık ortalama akım
verileri, parametrik olmayan Mann-Kendall testi uygulanarak trend varlığı analiz yapılmış, Sen’in
eğim metodu kullanılarak trendlerin eğimi bulunmuştur. Yeni bir yöntem olan, Şen yöntemi ile de,
düşük, orta, yüksek akımların trend durumu incelenmiş ve her iki testin sonuçları detaylı analiz
edilmiştir. Mann-Kendall testi ile yapılan trend analizi sonuçları göre; 3 istasyonda artan yönde
trend varken, 26 istasyonda ise azalan yönde trend vardır. 56 istasyonda ise istatistiki açıdan
anlamlı bir değişiklik yoktur. Şen yöntemi ile Mann-Kendall testi sonuçları çoğu istasyonda benzer
sonuçlar vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Trend Analizi, Mann Kendall Test, Sen’in Eğim Metodu, Şen Trend Yöntemi.
Abstract
Due to global warming, investigating whether there is a statistically significant change in
hydrological parameters such as temperature and precipitation, it has become a necessity to take for
the necessary measures in advance. In this study, the presence of trends in annual mean flow of 96
stream gaging station located on 26 river basins in Turkey was investigated. Firstly, the
homogeneity of annual mean flow records was analysed by Standard Normal Homogeneity,
Buishand, and Pettitt tests. 11 stations, which were found to be inhomogeneous, were excluded
from the study. Then, the Mann-Kendall trend test was applied to the stream flow data of the
remaining 85 stations. The Sen Method was also used to determine magnitude of the trend. In
addition to these tests, Şen trend test, which is recently developed, was employed to evaluate trends
in three clusters (low, medium and high). According to the Mann-Kendall test results; there is an
increasing trend for the stream flow data of 3 stations, while the data of 26 stations have decreasing
trends. No trend was observed for the data of 56 stations. The results of the Mann-Kendall test and
the results of the Şen method gave similar results in most stations.
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GİRİŞ
Su, insanoğlunun yaşayabilmesi için gerekli unsurların en başında gelmektedir. Su olmadan yaşam
olmayacağı için, insanoğlu hep suyun peşinden gitmiş, su kaynaklarına yakın yerleşmiş ve oralarda
medeniyetler kurmuş, su kaynaklarını bulmak için çaba sarf etmiş, bulduğu su kaynaklarını
korumak ve saklamak için mahzenler yapmıştır (Gümüş 2006).
Dünyamızın 3/4’ünün su olduğu bilinmektedir. Ancak akılda kalan intibahın dışında, dünyadaki
suların sadece %3’lük kısmı tatlı sulardan oluşmaktadır. Bu %3’lük tatlı su oranında %68,5’lik
kısmı kutuplarda ve yüksek dağlık alanlarda bulunan buzullardır. Günümüzde, yanlış kullanım ve
kirlilik yüzünden 1,3 milyar kişi su sıkıntısı çekmekte; temiz, sağlıklı, içilebilir suya muhtaç
durumdadır. Üstelik önümüzdeki 25 yılda bu rakamın iki katına çıkması beklenmektedir (Çeribaşı
2010). 2018 itibariyle dünya nüfusu 7,6 milyara ulaşmış, 25 yılda bu rakamın 9,8 milyara ulaşması
beklenmektedir. Bu bilgilerin ışığında tatlı su kaynaklarının ne kadar sınırlı olduğu ve giderek daha
da azalacağı görülmekte; bu durum da bilim adamlarını, devlet yetkililerini tedirgin etmekte,
önlemler aranmasına sevk etmektedir.
Giderek artan fosil yakıt tüketimi, sanayi devrimi, insanın ana neden olduğu çevrenin kirliliği ve
ormanların tahrip edilmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliklerini ortaya çıkarmıştır. Küresel
ısınma nedeniyle dünya geneli ortalama sıcaklıklarda geçen yüzyıl boyunca 0,5 santigrat derecelik
artış, son yirmi yılda deniz seviyesinde 20 cm’lik yükselme yaşanmıştır. 2100 yılına kadar ortalama
sıcaklıklarda 3 santigrat derecelik artış, deniz seviyesinde 70 cm’lik yükselme yaşanması
muhtemeldir (Aksay vd. 2005). Bu değişiklikler, hidrolojik çevrimin değişmesine ve su
kaynaklarının hızla tükenmesi ile kuraklık yaşanmasına sebep olacaktır. Tatlı su kaynaklarının
tüketilmesi ve korunması için önlemlerin alınıp, bilinçlendirme yapılmasının gerekliği
anlaşılmaktadır.
Hidrolojik çevrimi kontrol eden en önemli unsur iklimdir. İklimde meydana gelen değişiklikler
hidrolojik çevrime doğrudan etki eder. Büyük miktarda yağışın taşkınlara; az yağış ve yüksek
sıcaklığın da kuraklığa sebep olduğu bilinmektedir (Türkeş vd. 2000).
Ülkemiz, Akdeniz’in en zengin su ülkesidir, ancak çok yüksek nüfus artışı ile son 20 yılda kişi
başına düşen su miktarı 4000 m3 ‘den 1430 m3 ‘e düşmüştür. 2030 yılında, Türkiye nüfusu 100
milyona ulaşırsa, kişi başına düşen su miktarının 1100 m3 olacağı tahmin edilmektedir. Küresel
ısınma ile yağışların azalması ve bilinçsiz tüketim nedeniyle son 20 yılda Türkiye suyunun %65’ini
kaybetmiştir (DSİ 2018). Bu şekilde davranılmaya devam edilirse önümüzdeki yıllarda su kıtlığı
yaşanabilir. Böyle bir duruma düşmemek için en kısa zamanda yüksek miktardaki su kaybının
önüne geçilmeli, bu kayıpları en düşük seviyelere indirmenin yolları aranmalı, ciddi ve caydırıcı
önlemler alınmalıdır.
Türkiye için önemli sorunlardan biri olan dış ticaret açığının, en büyük nedeni enerji kaynaklarının
ithalatıdır. Türkiye enerji üretiminde kaynak olarak %70’ini fosil yakıtlardan sağladığından, bu
Türkiye’yi enerji bakımından dışarıya bağımlı bir ülke yapmaktadır. Bu bağımlılığı azaltmak için
de yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretimi miktarını artırmak gerekmektedir. 2017
yılında toplam 294,9 milyar kWh elektrik tüketimi olurken, 2023 yılı için tüketim miktarının 385
milyar kWh olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de kurulu enerji gücü ise 2018 ilk yarısı itibariyle
87.139 mWh ulaşmıştır. 2018 itibariyle kurulu enerji gücümüzün %32’i hidrolik enerjiden
sağlanmaktadır. Türkiye’nin 2023 yılı için kurulu hidrolik enerji hedefi 36bin mWh’dir. Türkiye’de
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dünyanın en hızlı akan nehirleri bulunması nedeniyle değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli
216 milyar kWh olmasına rağmen 2017 yılında sadece 58,2 milyar kWh elektrik üretilmiştir (ETKB
2018). Hidroelektrik santralleri, yenilebilir enerji olan suyu kaynak olarak kullanması, çevre dostu
olmaları (atmosfere sera gazı salınımı olmaması) ve düşük potansiyel risk taşımaları nedeniyle
tercih sebebidir. Ayrıca inşaat masrafları yerli imkânlarla sağlanabilmesi, çok büyük avantajdır. Her
geçen gün cari açık daha da büyümekte, dışa bağımlılık daha artmaktadır. Bu bağımlılığın önüne
yerli imkânlarla sağlanabilecek büyük santraller ile geçmemiz gerekmektedir. Yeryüzünde herkes
nasıl bir risk altında yaşıyorsa, bizde çekinmeden bu riski almamız gerekir. Önemli olan sermayenin
doğru kullanılması, risk ve tehlike payının en aza indirilmesidir.
Hidroelektrik santrallerin yapımında, akım gözlem verileri, yağış miktarı verileri ve sıcaklık verileri
dikkate alınması gereken en önemli unsurlardır. Bu denli büyük ve hayati yapılarda, projeler
yapılırken sadece mevcut verileri kullanmak yeterli değildir ek olarak geleceğe yönelik tahminlerde
yapılıp bu tahminleri projelerde dikkate almak gerekir. Geleceğe yönelik tahminler, geçmiş yıllara
ait mevcut verileri kullanarak istatistiksel yöntemlerle en yakın şekilde tahmin edilebilir. Bu
tahminler sayesinde, projeler, gelecekte yaşanabilecek taşkın gibi doğal felaketlere karşı tedbirli
olacak şekilde tasarlanabilir. Bir diğer çalışmada, mevcut veriler üzerinde yapılan ve verilerde
istatistiksel olarak anlamlı değişimlerin olup olmadığının istatistiki açıdan araştırılmasıdır. Bu
araştırmalarda bize trend testleri yardımcı olur ve mevcut verilerin azalma eğilimi yada tam tersi
artma eğilimi gösterip göstermediği bu testler aracılığıyla analiz edilebilir. Seçilen zaman
aralığında, mevcut verilerde anlamlı bir azalma varsa azalan trend, anlamlı bir artma olması
durumuna ise artan trend denir. Bu analiz için literatürdeki parametrik ve parametrik olmayan
(Mann-Kendall, Spearman Rho) birçok trend testi kullanılmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar ile en
yararlı bölgede, en yüksek enerji değeri elde edilebileceği projeler yapılabilir.
GELİŞME
Bu çalışmanın kapsamında, Türkiye akarsu havzalarındaki yıllık ortalama akım verilerinin trend
analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından işletilen 96 akım gözlem istasyonu (AGİ) kullanılmıştır. AGİ’lerden alınan verilere, ilk
olarak Standart Homojenlik testi, Buishand testi ve Pettitt testi uygulanarak homojenlik analizleri
yapılmıştır. Homojen olmayan istasyonlar çalışma kapsamından çıkarılmış, homojen olan
istasyonlara da parametrik olmayan Mann-Kendall testi uygulanarak trend analizi yapılmış, Sen’in
eğim metodu kullanılarak trendlerin eğimi bulunmuştur. Ayrıca yıllık ortalama akım verilerin
otokorelasyon analizi yapılmış, analiz sonucunda içsel bağımlılığı olan istasyonlara Modifeyeli
Mann-Kendall testi uygulanmıştır. Modifiyeli Mann-Kendall ve klasik Mann-Kendall testlerinin
sonuçları arasında farklılık olup olmadığı kontrol edilmiştir. Son olarak Şen metodu ile yıllık
ortalama akım verileri, 3 akım kümesinde (düşük, orta, yüksek) trend analizi yapılmıştır. Elde
edilen sonuçlar Arcgis yardımıyla harita üzerinde gösterilmiştir.
Veriler
Bu çalışmada, Devlet Su İşleri’ne ait 96 akım gözlem istasyonundan alınan, yıllık ortalama akım
verileri kullanılmıştır. 1970-2011 yılları arasında, 42 yıllık ortalama akım verileri trend
hesaplamaları için kullanılmıştır. Ancak 5 istasyonda (514, 515, 1906, 2154, 2409 nolu istasyonlar)
2011 yılına ait veriler olmadığı ve tahmin edilemediği için 41 yıllık veri kullanılmıştır. Çizelge 3.1
de kullanılan istasyonların koordinatları ve kullanılan gözlem aralığı detaylı olarak gösterilmiştir.
Şekil 1 de çalışmada kullanılan AGİ’ler harita üzerinde gösterilmiştir.

https://www.29ekim.org/

195

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA

Şekil 1. Çalışmada kullanılan AGİ’lerin Haritada Gösterimi
Bulgular
Eksik Verilerin Bulunması
Araştırma için, Devlet Su İşleri’nin 96 akım gözlem istasyonun, 1970-2011 yılları arasından alınan
akım verilerinde, 264 tane aylık verinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Daha iyi sonuçlar alabilmek
için eksik veriler tahmin edilmiştir. Ancak 5 istasyonda son yıllarına ait 12 aylık veri tahmin
edilememiş, eksik veriler son yıl olduğu için istasyonlar bu şekilde incelenmiştir. Eksik verilerin
olduğu istasyonlar ve tahmin edilme durumu Çizelge 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.
Çizelge 1. İstasyonlarda eksik verilerin gösterimi ve tahmin durumu

514

EKSİK VERİ
SAYISI
(AY)
12

515

36

2009-2010-2011

812
1233

12
12

1319

48

1335
1805
1818
1906
2133
2154
2218
2409

24
24
24
12
24
12
24
12

2011
2011
2005-2004-20072008
2010-2011
1995-1996
1980-2011
2011
2010-2011
2011
2010-2011
2011

İSTASYON
NO

EKSİK YILLAR

TAHMİN DURUMU

2011

Tahmin edilemedi
2011 tahmin
edilemedi
Tahmin edildi
Tahmin edildi

TAHMİNDE
KULLANILAN
İSTASYONLAR
-

R2
-

514 - 509

0.8

809 - 902
1237 - 1327

0.81
0.79

Tahmin edildi

1334 - 1335

0.84

Tahmin edildi
Tahmin edildi
Tahmin edildi
Tahmin edilemedi
Tahmin edildi
Tahmin edilemedi
Tahmin edildi
Tahmin edilemedi

1302 - 1314
1801 - 1818
1801 - 1805
2135 - 2156
2232 - 2233
-

0.86
0.92
0.9
0.75
0.7
-

514 ve 515 nolu istasyonların birbiriyle olan korelasyon katsayısı (0,883) yüksektir. Ancak ikisinin
de son yıllarının eksik olmasından dolayı bu istasyonların son yılı tahmin edilememiştir. 1906,
2154, 2409 nolu istasyonların ise yakınlarında korelasyon katsayısı yüksek istasyon
bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu istasyonların son yılları tahmin edilememiştir.
Çalışma Kapsamında Kullanılan İstasyonlara Ait İstatistiksel Bilgiler

96 akım gözlem istasyonundan alınan yıllık ortalama akım verilerinin temel istatistiksel değerleri
XLSTAT yardımıyla hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 2 de detaylı gösterilmiştir.
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Çizelge 2. İstasyonlara ait akım değerlerinin istatistiksel değerleri.
İstasyon
No
101

Gözlem
Sayısı
42

103

Minimum

Maximum

Ortalama

Standart Sapma

Çarpıklık

Basıklık

0,208

5,425

1,992

1,147

0,787

0,524

42

44,325

262,567

147,76

55,314

0,308

-0,840

106

42

0,301

15,548

4,639

3,612

1,236

1,149

212

42

4,573

28,635

14,53

6,277

0,225

-0,603

302

42

16,063

91,867

47,83

19,184

0,543

-0,132

311

42

2,036

11,778

5,5

2,739

0,930

0,131

316

42

9,236

76,641

39,18

17,231

0,372

-0,463

317

42

28,248

212,158

111,49

46,041

0,332

-0,321

324

42

1,906

15,735

8,17

3,767

0,536

-0,396

509

42

0,228

5,780

2,49

1,465

0,427

-0,701

514

41

0,213

5,231

2,22

1,365

0,674

-0,415

515

41

0,293

6,827

3,11

1,796

0,449

-0,769

518

42

4,037

84,867

29,81

20,817

1,164

0,722

523

42

1,815

21,877

9,323

5,152

0,909

0,294

601

42

0,054

25,944

7,249

6,507

1,499

1,746

701

42

0,881

21,608

5,891

4,221

1,731

4,200

704

42

3,374

38,606

15,72

7,935

1,052

1,021

706

42

14,053

106,158

44,10

23,737

1,044

0,500

712

42

12,283

59,875

27,348

11,865

0,999

0,357

713

42

1,493

21,608

9,417

4,782

0,569

0,040

808

42

0,372

9,841

3,225

2,533

1,173

0,444

809

42

1,005

6,758

3,424

1,692

0,242

-1,199

812

42

16,528

72,108

39,044

14,463

0,495

-0,728

902

42

50,042

116,792

80,152

17,151

0,243

-1,061

912

42

22,090

118,175

67,818

24,725

0,026

-0,694

917

42

10,399

49,873

29,764

10,387

0,138

-0,834

1102

42

0,083

1,312

0,422

0,235

1,481

3,772

1203

42

2,093

15,613

6,555

3,326

0,979

0,480

1221

42

49,892

226,275

110,30

36,574

0,897

1,463

1222

42

7,152

27,767

17,19

5,352

0,024

-0,673

1224

42

3,991

11,644

6,38

1,786

1,189

1,461

1226

42

2,979

26,550

11,64

4,207

1,194

2,904

1233

42

3,443

22,462

12,7

4,491

0,106

-0,491

1237
1302

42
42

2,626
17,978

13,970
54,700

7,585
36,386

2,378
8,608

0,429
0,277

0,683
-0,213

1307

42

1,341

13,081

6,496

2,708

0,514

-0,184

1314

42

7,511

62,600

25,078

9,482

1,304

4,949

1319

42

2,132

11,861

5,397

1,747

0,999

3,372

1327

42

2,184

13,135

7,631

2,572

-0,004

-0,405

1332

42

1,352

7,431

4,279

1,440

0,149

-0,541

1334

42

1,507

13,357

7,294

2,183

-0,128

1,108
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1335

42

33,074

195,925

93,526

28,139

0,737

3,275

1401

42

37,317

113,292

66,483

16,857

0,471

0,358

1402

42

64,383

249,617

147,593

41,745

0,366

0,169

1412

42

1,223

13,157

6,249

3,174

0,461

-0,262

1413

42

15,126

111,617

57,545

22,788

0,240

-0,402

1414

42

7,458

45,858

22,153

9,510

0,546

-0,511

1418

42

8,521

27,163

18,388

4,557

-0,256

-0,608

1422

42

3,606

17,236

7,884

2,638

1,146

2,493

1424

42

1,011

7,780

3,898

1,736

0,539

-0,310

1501

42

8,648

123,533

61,093

24,311

0,072

0,356

1524

42

3,985

26,644

14,585

5,651

0,078

-0,161

1532

42

13,372

142,633

70,592

26,500

0,126

0,622

1535

42

14,559

72,695

36,127

11,872

0,698

1,298

1611

42

1,365

6,754

3,398

1,247

0,363

-0,198

1621

42

4,663

17,587

11,631

3,552

-0,208

-0,843

1622

42

0,157

1,492

0,834

0,373

-0,291

-0,885

1712

42

12,578

41,403

26,249

7,430

0,194

-0,481

1714

42

51,683

163,842

102,501

32,517

0,140

-1,038

1717

42

1,830

9,990

4,884

1,925

0,710

0,193

1720

42

21,058

66,050

41,844

11,762

0,201

-0,582

1801

42

14,580

46,583

27,429

7,678

0,390

-0,123

1805

42

25,283

96,692

55,715

18,435

0,242

-0,686

1818

42

75,150

217,815

137,602

36,351

0,238

-0,632

1822

42

8,140

30,302

18,127

5,464

0,287

-0,355

1905

42

2,460

24,753

9,172

5,057

1,250

1,612

1906

41

0,431

15,466

6,482

4,036

0,603

-0,253

1907

42

7,372

48,428

24,332

12,117

0,406

-1,034

2006

42

4,013

14,965

8,486

2,926

0,394

-0,204

2008

42

3,663

20,114

8,185

2,990

1,475

4,800

2015

42

3,413

14,006

7,519

2,356

0,619

0,292

2102

42

126,733

472,092

236,365

71,783

0,868

1,457

2122

42

26,159

85,467

47,950

12,996

0,487

0,423

2124

42

1,643

12,109

6,881

2,645

-0,364

-0,186

2131

42

0,580

3,804

1,425

0,694

1,346

2,315

2133

42

44,300

126,500

86,856

18,882

-0,118

-0,279

2135

42

1,917

5,835

3,737

1,014

0,517

-0,474

2145

42

11,316

42,017

20,948

5,921

1,279

2,822

2154

41

9,818

31,135

19,567

4,458

0,736

0,860

2156

42

103,542

212,617

149,008

26,406

0,120

-0,439

2158

42

10,806

35,918

18,573

5,132

1,068

1,764

2164

42

18,410

57,146

32,387

9,241

0,547

-0,310

2166

42

41,717

137,000

77,347

23,594

0,496

-0,374

2202

42

6,740

15,892

11,232

1,927

0,555

0,726

2218

42

19,555

37,350

28,015

3,537

0,293

0,743

2232

42

23,150

39,942

29,747

4,075

0,459

-0,199
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2233

42

4,762

8,624

6,685

0,957

0,187

-0,410

2238

42

5,076

18,598

11,527

2,882

0,130

0,309

2247

42

14,977

43,751

28,270

6,830

0,461

0,318

2304

42

8,197

24,141

15,510

3,557

0,325

-0,181

2305

42

36,817

116,910

69,189

16,214

0,661

0,712

2316

42

21,127

59,224

38,863

8,919

0,122

-0,243

2323

42

18,186

52,645

33,725

8,409

0,472

-0,210

2409

41

5,309

22,790

11,496

3,838

0,694

0,972

2610

42

7,500

38,321

17,631

6,016

0,982

2,106

2612

42

31,388

209,075

116,049

42,155

0,105

-0,474

İstasyonların Homojenlik Testleri Bulguları
Bütün istasyonlara uygulan homojenlik testleri sonuçları (p-değeri) çizelge 3’de ayrıntılı olarak
verilmiştir. %95 güven aralığının (p-değeri<0.05) dışında kalıp reddedilen hipotezler kırmızı ile,
%95 güven aralığında (p-değeri>0.05) kalıp kabul edilen hipotezler siyah ile gösterilmiştir.
Çizelge 3. Homojenlik testleri sonuçları
İstasyon No

Pettitt test

SNHT

Buishand test

İstasyon No

Pettitt test

SNHT

Buishand test

101

0,0077

0,1241

0,1272

704

0,0032

0,0202

0,0045

103

0,0222

0,0734

0,006

706

0,0001

0,0001

0,0001

106

0,2487

0,1144

0,129

712

0,0001

0,0001

0,0001

212

0,3637

0,5862

0,285

713

0,0001

0,0001

0,0001

302

0,0002

0,0005

0,0001

808

0,0001

0,0001

0,0001

311

0,0001

0,0002

0,0001

809

0,093

0,2979

0,1609

316

0,0538

0,087

0,0288

812

0,0337

0,0615

0,0363

317

0,0476

0,0453

0,0123

902

0,6027

0,7696

0,5024

324

0,4005

0,4994

0,1873

912

0,559

0,8319

0,6518

509

0,19

0,2738

0,1186

917

0,5123

0,6704

0,4688

514

0,0008

0,0024

0,0005

1102

0,1014

0,1637

0,0531

515

0,0183

0,0451

0,0178

1203

0,0001

0,0002

0,0001

518

0,0001

0,0001

0,0001

1221

0,0001

0,0034

0,0001

523

0,0096

0,0051

0,007

1222

0,0753

0,1201

0,211

601

0,0001

0,0012

0,0001

1224

0,0001

0,0001

0,0001

701

0,0007

0,0001

0,0006

1226

0,0221

0,0375

0,0285

1233

0,0181

0,0227

0,0088

1818

0,1613

0,2752

0,1906

1237

0,0511

0,1852

0,324

1822

0,0015

0,0008

0,002

1302

0,096

0,2003

0,470

1905

0,0303

0,1276

0,0285

1307

0,0388

0,074

0,0691

1906

0,008

0,009

0,0015
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1314

0,1782

0,2783

0,1368

1907

0,0001

0,0001

0,0001

1319

0,0034

0,0822

0,044

2006

0,1862

0,518

0,2962

1327

0,1577

0,3538

0,1656

2008

0,6207

0,5637

0,7575

1332

0,185

0,227

0,1324

2015

0,0195

0,0453

0,024

1334

0,0231

0,0182

0,116

2102

0,8059

0,8546

0,801

1335

0,01

0,0816

0,078

2122

0,324

0,5646

0,4593

1401

0,484

0,8462

0,5963

2124

0,0001

0,0001

0,0001

1402

0,2671

0,3155

0,2284

2131

0,1996

0,4349

0,2686

1412

0,0003

0,0018

0,0005

2133

0,2925

0,1386

0,3162

1413

0,0002

0,0003

0,0001

2135

0,3882

0,6882

0,4723

1414

0,0001

0,0001

0,0001

2145

0,0008

0,0597

0,0034

1418

0,2617

0,1113

0,3744

2154

0,4136

0,1016

0,671

1422

0,1443

0,3995

0,239

2156

0,1446

0,1069

0,1341

1424

0,0404

0,1074

0,0385

2158

0,6755

0,7275

0,8188

1501

0,0155

0,0034

0,0056

2164

0,5205

0,447

0,6127

1524

0,1529

0,2817

0,1227

2166

0,5571

0,4087

0,5604

1532

0,0087

0,0017

0,004

2232

0,1163

0,0521

0,1046

1535

0,23

0,4164

0,2748

2233

0,1612

0,1346

0,1389

1611

0,3046

0,9013

0,6043

2238

0,4999

0,2426

0,4887

1621

0,2792

0,1468

0,1903

2247

0,2665

0,4849

0,1924

1622

0,0001

0,0001

0,0001

2304

0,1934

0,2639

0,2762

1712

0,0058

0,0359

0,0135

2305

0,0413

0,1359

0,0387

1714

0,0002

0,0011

0,0005

2316

0,105

0,0959

0,1575

1717

0,0001

0,0009

0,0001

2323

0,0743

0,1162

0,177

1720

0,001

0,0066

0,0029

2409

0,4175

0,0838

0,2207

1801

0,4836

0,309

0,5547

2610

0,6529

0,5838

0,7227

1805

0,2276

0,2125

0,2039

2612

0,41

0,5259

0,4091

Çalışmada kullanılan 3 test sonuçlarına göre de homojen veri setine sahip olmayan istasyonların
verileri görsel olarak da analiz edilmiş ve homojenlik bozucu nedenler detaylı olarak araştırılmıştır.
Yapılan detaylı görsel analiz ve test sonuçlarına göre 311, 518, 601, 706, 712, 713, 808, 1224,
1622, 1907, 2124 nolu istasyonlar homojen veri setlerine sahip olmadıkları için çalışma
kapsamından çıkarılmış, trend analizleri yapılmamıştır. Şekil 4.5 de homojenlik testleri sonuçlarına
göre, çıkarılan ve analizde kullanılan istasyonlar harita üzerinde gösterilmiştir.
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Mann-Kendall Trend Analizi ve Sen’in Eğim Metodu Bulguları
P değerinin, 0,05’ten küçük olması o istasyonda eğilimin varlığını gösterir. Ek olarak Z değerinin,
normal dağılım tablosundan okunan Z 1-α/2 (%5 anlam seviyesinde kritik değer ±1,96 dır) değerinden
büyükse eğilim olduğu kabul edilir. Böyle bir durumda, eğilimin azalan ya da artan olduğun
belirlemek için Z değerinin işaretine bakılır. Z değerinin, negatif olması azalan eğilim olduğunu,
pozitif olması ise artan eğilim olduğunu gösterir. Sen’in eğim değeri, trendin birim zamandaki
değişimini gösterir. Bu değer 0’dan küçükse azalan, 0’dan büyükse artan trend olduğu söylenir.
Homojen veri setine sahip olan istasyonlara ait yıllık ortalama akım verilerinin trend analizi
sonuçları Çizelge 4 de detaylı bir şekilde verilmiştir.
Çizelge 4. Mann-Kendall testi ve Sen’in eğim metodu sonuçları
İstasyon
no

Kendall's
tau

Pdeğeri

Z

Sen
Eğimi

İstasyon
no

Kendall's
tau

Pdeğeri

Z

Sen
Eğimi

101

-0,259

0,0155

-2,41

-0,0369

1307

-0,226

0,035

-2,10

-0,063

103

-0,101

0,3537

-0,93

-0,6958

1314

-0,157

0,147

-1,45

-0,166

106

0,059

0,59

0,542

0,026

1319

-0,222

0,039

-2,06

-0,042

212

-0,015

0,897

-0,13

-0,008

1327

-0,131

0,227

-1,21

-0,047

302

-0,2729

0,0106

-2,54

-0,6527

1332

-0,115

0,29

-1,06

-0,022

316

-0,1567

0,147

-1,45

-0,3228

1334

-0,289

0,007

-2,69

-0,072

317

-0,1475

0,1733

-1,37

-0,936

1335

-0,254

0,018

-2,36

-0,68

324

-0,0615

0,575

-0,56

-0,029

1401

-0,034

0,76

-0,30

-0,052

509

-0,059

0,59

-0,54

-0,0127

1402

0,008

0,95

0,065

0,05

514

-0,232

0,033

-2,13

-0,035

1412

-0,31

0,0035

-2,88

-0,115

515

-0,185

0,09

-1,7

-0,04

1413

-0,287

0,007

-2,67

-0,83

523

-0,2009

0,062

-1,86

-0,109

1414

-0,352

0,001

-3,27

-0,405

701

-0,31

0,0035

-2,88

-0,1267

1418

0,122

0,262

1,127

0,047

704

-0,277

0,009

-2,58

-0,215

1422

0,092

0,4

0,845

0,022

809

-0,087

0,425

-0,80

-0,018

1424

-0,075

0,49

-0,69

-0,016

812

-0,1428

0,187

-1,32

-0,24

1501

-0,196

0,07

-1,821

-0,614

902

-0,0847

0,4377

-0,78

-0,173

1524

-0,131

0,227

-1,214

-0,104

912

-0,089

0,4126

-0,82

-0,30

1532

-0,217

0,043

-2,016

-0,618

917

-0,0569

0,605

-0,52

-0,089

1535

-0,038

0,73

-0,347

-0,038

1102

-0,1487

0,169

-1,38

-0,004

1611

-0,129

0,235

-1,192

-0,021

1203

-0,319

0,002

-2,97

-0,119

1621

-0,089

0,413

-0,82

-0,052

1221

-0,336

0,0015

-3,12

-1,381

1712

-0,268

0,012

-2,49

-0,263

1222

-0,175

0,104

-1,63

-0,098

1714

-0,384

0,0002

-3,58

-1,725

1226

0,22

0,041

2,037

0,092

1717

-0,442

0.0001

-4,12

-0,096

1233

-0,224

0,038

-2,08

-0,113

1720

-0,338

0,001

-3,15

-0,528
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1237

-0,219

0,041

-2,03

-0,056

1801

-0,094

0,388

-0,87

-0,074

1302

-0,166

0,124

-1,54

-0,166

1805

-0,136

0,21

-1,26

-0,33

1818

-0,164

0,13

-1,517

-0,673

2164

-0,003

0,983

-0,022

-0,0004

1822

-0,275

0,01

-2,558

-0,188

2166

0,015

0,897

0,13

0,039

1905

-0,273

0,011

-2,536

-0,134

2202

0,057

0,605

0,5202

0,014

1906

-0,3024

0,004

-2,842

-0.138

2218

-0,046

0,673

-0,423

-0,018

2006

-0,171

0,114

-1,582

-0,048

2232

0,173

0,109

1,6039

0,092

2008

-0,07

0,518

-0,65

-0,027

2233

0,187

0,083

1,734

0,025

2015

-0,30

0,005

-2,796

-0,084

2238

0,002

0,991

0,0108

0,0003

2102

0,015

0,897

0,130

0,133

2247

-0,038

0,730

-0,347

-0,031

2122

0,069

0,532

0,6286

0,128

2304

0,201

0,062

1,864

0,075

2131

-0,154

0,154

-1,430

-0,01

2305

0,224

0,037

2,0808

0,43

2133

0,168

0,119

1,5606

0,427

2316

0,224

0,036

2,0808

0,43

2135

-0,103

0,343

-0,954

-0,013

2323

0,18

0,095

1,669

0,156

2145

-0,387

0,00

-3,598

-0,236

2409

-0,03

0,798

-0,258

-0,015

2154

0,098

0,377

0,8873

0,052

2610

0,01

0,931

0,0867

0,012

2156

0,189

0,079

1,7557

0,646

2612

-0,034

0,763

-0,303

-0,172

2158

0,008

0,949

0,065

0,0008

Mann-Kendall testine göre; 3 istasyonda artan yönde trend, 26 istasyonda ise azalan yönde trend
vardır. Geriye kalan 56 istasyonda ise istatistiki açıdan anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir.
Sen’in eğim metoduyla yapılan analiz sonucunda; 64 veride eğilimin azalan yönde, 21 veride artan
yönde olduğu hesaplanmıştır. En fazla artan eğilim gösteren istasyon Fırat Havzasında bulunan
2156 nolu istasyon (0,646) olurken, en fazla azalan eğim gösteren istasyon Doğu Akdeniz Suları
Havzasında bulunan 1714 nolu istasyon (-1,725) olmuştur. Ayrıca Sakarya Havzasında bulunan
1221 nolu istasyonda (-1,381) en fazla azalan eğilim gösteren istasyonlar arasında olmuştur. Şekil
4.6 da Mann-Kendall testine göre istasyonların trend durumu, Şekil 4.7 de Sen’in Eğim yöntemine
göre bulunan istasyonların eğim değerleri harita üzerinde gösterilmiştir.

Şekil 2. Mann-Kendall testi sonuçlarının haritada gösterimi
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Şekil 3. Sen eğim metodu sonuçlarının haritada gösterimi
Modifiyeli Mann-Kendall Testi Analizi Bulguları
Çalışmanın bu kısmında, yıllık ortalama akım verilerinin otokorelasyon analizi yapılmış, analiz
sonucunda bulunan lag-1 değerleri Çizelge 5 de gösterilmiştir. Lag-1 değeri, sınırlar (±1.96/√𝑛)
dışında kalan istasyonlar kırmızı ile gösterilmiştir. Sınırlar dışında kalan istasyonlara modifiyeli
Mann-Kendall testi uygulanmıştır.
Çizelge 5. Otokorelasyon analizi sonuçları
İstasyon No
Lag-1 İstasyon No
0,247
101
1314
0,240
103
1319
106
0,340
1327
0,053
212
1332
0,231
302
1334
0,237
316
1335
317
324
509
514
515
523
701
704
809
812
902
912
917
1102
1203
1221
1222
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0,273
0,260
0,156
0,339
0,127
0,376
0,560
0,422
0,418
0,567
0,214
0,183
0,169
0,076
0,475
0,362
0,031

1401
1402
1412
1413
1414
1418
1422
1424
1501
1524
1532
1535
1611
1621
1712
1714
1717

Lag-1 İstasyon No
0,068
1905
0,217
1906
0,207
2006
-0,076
2008
0,150
2015
0,059
2102

Lag-1
0,473
0,480
0,355
0,020
0,533
0,038

-0,058
0,287
0,396
0,432
0,619
-0,001
0,171
0,113
0,261
0,122
0,321
0,083
-0,076
0,425
0,189
0,352
0,542

0,045
0,224
0,199
0,230
0,384
0,039
0,219
-0,008
-0,066
-0,023
0,061
-0,059
0,008
0,065
-0,011
0,055
0,267

2122
2131
2133
2135
2145
2154
2156
2158
2164
2166
2202
2218
2232
2233
2238
2247
2304
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1226
1233
1237
1302
1307

0,319
0,201
0,196
0,073
-0,061

1720
1801
1805
1818
1822

0,283
0,307
0,303
0,261
0,517

2305
2316
2323
2409
2610
2612

0,295
0,309
0,117
0,270
0,035
-0,053

26 istasyonda lag-1 değeri sınırların dışında kaldığı için bu istasyonlara modifiyeli Mann-Kendall
testi uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen yeni Z değeri (Z+), eski Z değeri, eski ve yeni trend
durumu Çizelge 6 da karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.
Çizelge 6. Modifiyeli Mann-Kendall sonuçları ve klasik yöntemle karşılaştırması
İstasyon
Yeni
İstasyon No Z+ Yeni trend
Z
Eski Trend
Z+
No
trend
0,542
▬
0,542
▬
-2,02
▼
106
1532
-2,123
▼
-2,123
▼
-0,82
▬
514
1621
-1,864
▬
-1,864
▬
-3,58
▼
523
1714
-2,883
▼
-2,883
▼
-4,12
▼
701
1717
▼
-2,579
▼
▬
704
-3,338
1801
-1,54
▬
-0,802
▬
-1,26
▬
809
-0,662
1805
▬
-1,322
▬
-2,56
▼
812
-1,511
1822
-2,969
▼
-2,969
▼
-2,54
▼
1203
1905
-3,121
▼
-3,121
▼
-2,84
▼
1221
1906
▲
2,037
▲
▬
1226
4,241
2006
-1,3
▼
-2,883
▼
-2,8
▼
1412
-2,192
2015
-2,666
▼
-2,666
▼
-3,6
▼
1413
2145
-3,273
▼
-3,273
▼
▲
1414
2316
3,243

Z
-2,02
-0,82
-3,58
-4,12
-0,87
-1,26
-2,56
-2,54
-2,84
-1,58
-2,8
-3,6
2,081

Eski
Trend
▼
▬
▼
▼
▬
▬
▼
▼
▼
▬
▼
▼
▲

Çizelge 6 da görüleceği üzere, modifiyeli Mann-Kendall testi sonuçlarına göre, 18 istasyonun Z
değerinde değişiklik olmazken, 8 istasyonun Z değeri değişmiştir. Ancak 26 istasyonun da trend
durumunda değişiklik olmamıştır.
Şen yöntemi sonuçlarının Mann-Kendall test sonuçlarıyla karşılaştırılması
Çizelge 7 de analiz yapılan 85 istasyona ait yıllık ortalama akım verilerinin Şen yöntemiyle analiz
sonuçları ve istasyonların düşük, orta, yüksek akım sınırları gösterilmiştir. Ayrıca Şen yöntemi ile
elde edilen sonuçlar, tabloya eklenen Mann-Kendall testi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Şekil 4,
Şekil 5 ve Şekil 6 da 85 istasyona ait düşük, orta, yüksek akımların Şen yöntemi sonuçları haritada
gösterilmiştir.
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Çizelge 7. Şen yöntemi ve MK karşılaştırmalı sonuçları
İstasyon
No
101
103
106
212
302
316
317
324
509
514
515
523
701
704
809
812
902
912
917
1414
1418
1422
1424
1501
1524
1532
1535
1611
1621
1712

Şen Yöntemi (m3/sn)

DÜŞÜK

ORTA

YÜKSEK

0 - 1.75
▼
0 - 125
▼
0 - 3.5
▬
0 – 12.5
▲
0 - 44
▼
0 - 30
▼
0 - 100
▼
0-7
▼
0 – 2.1
▼
0-2
▼
0-3
▼
0 – 8.5
▼
0-5
▼
0 - 15
▼
0 – 3.2
▼
0 - 40
▼
0 - 74
▬
0 - 68
▼
0 - 29
▼
0 – 24.7
▼
0 - 15
▬
0 – 6.2
▬
0 – 3.8
▼
0 – 57.1
▼
0 - 15
▼
0 - 65
▼
0 - 31
▼
0 – 3.1
▼
0 – 10
▲
0 - 26
▼

1.75 - 2.9
▼
125 - 195
▼
3.5 – 6.8
▼
12.5 - 17
▲
44 - 73
▼
30 - 50
▼
100 - 154
▼
7-9
▼
2.1 - 4
▼
2-4
▼
3 – 5.5
▼
8.5 - 18
▼
5 – 9.6
▼
15 - 23
▼
3.2 – 4.4
▼
40 - 60
▼
74 - 94
▬
68 - 85
▼
29 - 41
▼
24.7 - 32
▼
15 - 22
▼
6.2 - 9
▲
3.8 – 5.2
▼
57.1 - 77
▼
15 - 19
▼
65 - 91
▼
31 – 44
▼
3.1 – 4.5
▼
10 - 15
▼
26 - 35
▼

2.9 - 5,43
▬
195 - 263
▼
6.8 – 15.5
▲
17 – 28.6
▲
73 – 91.9
▼
50 – 76.6
▼
154 – 212.1
▼
9 – 15.7
▼
4 – 5.8
▼
4 – 5.2
▼
5.5 – 6.8
▼
18 – 21.9
▼
9.6 – 20.6
▼
23 – 38.6
▼
4.4 – 6.8
▬
60 - 72.1
▼
94 – 116.8
▬
85 – 118.2
▬
41 – 49.9
▼
32 – 45.86
▼
22 – 27.16
▼
9 – 17.23
▬
5.2 – 7.78
▼
77 – 123.5
▬
19 – 26.64
▼
91 – 142.6
▬
44 – 72.7
▬
4.5 – 6.75
▬
15 – 17.6
▼
35 – 41.4
▼
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MK

İstasyon
No

▼

1102

▬

1203

▬

1221

▬

1222

▼

1226

▬

1233

▬

1237

▬

1302

▬

1307

▼

1314

▬

1319

▬

1327

▼

1332

▼

1334

▬

1335

▬

1401

▬

1402

▬

1412

▬

1413

▼

2122

▼

2131

▼

2133

▬

2135

▬

2145

▬

2154

▼

2156

▬

2158

▬

2164

▬

2166

▼

2202

Şen Yöntemi (m3/sn)
DÜŞÜK

ORTA

YÜKSEK

0 – 0.42
▼
0-6
▼
0 - 99
▼
0 - 15
▬
0 – 8.5
▲
0 – 11.3
▼
0 – 7.2
▼
0 - 36
▼
0 – 6.3
▼
0 - 23
▼
0-5
▼
0 - 6.9
▼
0 – 4.1
▼
0 – 6.7
▼
0 - 88
▼
0 - 60
▼
0 - 150
▼
0-6
▼
0 - 60
▼
0 - 40.6
▬
0 - 1.1
▼
0 - 77
▲
0 - 3.4
▬
0 - 19
▼
0 - 16.7
▲
0 - 140
▲
0 - 17.1
▬
0 - 30.5
▲
0 - 73
▬
0 - 10.4
▼

0.42 – 0.65
▼
6 - 10
▼
99 - 150
▼
15 – 22
▼
8.5 – 12.4
▲
11.3 – 17.5
▼
7.2 - 9
▬
36 - 45
▬
6.3 – 9.5
▼
23 - 31
▼
5 – 6.2
▼
6.9 - 10
▼
4.1 - 6
▼
6.7 – 8.45
▼
88 - 105
▼
60 - 80
▬
150 - 200
▼
6–9
▼
60 - 75
▼
40.6 - 58
▲
1.1 – 2.1
▼
77 - 105
▲
3.4 - 5
▬
19 - 28
▼
16.7 - 23
▬
140 - 185
▲
17.1 - 26
▼
30.5 - 45
▼
73 - 105
▼
10.4 - 13
▬

0.65 – 1.31
▼
10 – 15.6
▼
150 – 226.3
▼
22 – 27.8
▼
12.4 – 26.6
▲
17.5 – 22.5
▼
9 - 14
▼
45 – 54.7
▬
9.5 – 13.1
▬
31 – 62.6
▲
6.2 – 11.9
▬
10 – 13.13
▼
6 – 7.43
▼
8.45 – 13.4
▲
105 - 196
▲
80 – 113.3
▬
200 – 249.6
▼
9 – 13.16
▼
75 – 111.6
▼
58 – 85.5
▬
2.1 – 3.8
▼
105 – 126.5
▼
5 – 5.83
▼
28 - 42
▼
23 – 31.1
▬
185 - 213
▼
26 - 36
▼
45 - 57
▼
105 - 137
▼
13 - 16
▬

MK
▬
▼
▼
▬
▲
▼
▼
▬
▼
▬
▼
▬
▬
▼
▼
▬
▬
▼
▼
▬
▬
▬
▬
▼
▬
▬
▬
▬
▬
▬
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1714
1717
1720
1801
1805
1818
1822
1905
1906
2006
2008
2015
2102

0 - 110
▼
0 - 4.6
▼
0 - 41
▼
0 - 27
▲
0 - 54
▬
0 - 126
▼
0 - 18.1
▼
0 - 8.4
▼
0-6
▼
0 - 7.2
▲
0 - 6.8
▬
0-7
▼
0 - 225
▬

110 - 137
▼
4.6 – 7.5
▼
41 - 57
▼
27 - 39
▼
54 - 77
▼
126 - 175
▼
18.1 – 24
▼
8.4 – 16.5
▼
6 - 12
▼
7.2 – 12.5
▼
6.8 – 10
▼
7 – 10.9
▼
225 - 325
▬

137 - 164
▼
7.5 - 10
▼
57 - 66
▼
39 – 46.6
▼
77 – 96.7
▼
175 - 218
▼
24 – 30.3
▼
16.5 – 27.8
▼
12 – 15.5
▼
12.5 - 15
▼
10.3 – 20.1
▼
10.9 - 14
▼
325 - 472
▼

▼

2218

▼

2232

▼

2233

▬

2238

▬

2247

▬

2304

▼

2305

▼

2316

▼

2323

▬

2409

▬

2610

▼

2612

0 - 26.4
▼
0 - 27.6
▬
0 - 6.5
▬
0 - 10
▬
0 - 29
▬
0 - 14
▲
0 - 58
▬
0 - 33
▬
0 - 29.5
▬
0 - 10.7
▬
0 - 14
▲
0 - 90
▼

26.4 - 30
▬
27.6 - 32
▲
6.5 – 7.3
▲
10 - 14
▼
29 - 35
▼
14 - 18
▲
58 – 79.5
▲
33 - 44
▲
29.5 - 39
▬
10.7 - 15
▬
14 - 23
▬
90 - 157
▬

30 – 37,4
▬
32 - 40
▬
7.3 – 8.6
▲
14 – 18.6
▬
35 – 43.8
▼
18 – 24.14
▬
79.5 – 117
▬
44 – 59.2
▬
39 – 52.6
▬
15 – 22.5
▼
23 – 38.3
▼
157 - 209
▼

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▲
▲
▬
▬
▬
▬

▬

Şekil 4. Şen yöntemiyle düşük akımlarda sonuçların haritada gösterimi
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Şekil 5. Şen yöntemiyle orta akımlarda sonuçların haritada gösterimi

Şekil 6. Şen yöntemiyle yüksek akımlarda sonuçların haritada gösterimi
Çizelge 7 de incelenebileceği gibi, Şen metodu ile Mann-Kendall testi çoğu istasyonda benzerlik
göstermektedir. Ancak, 212 nolu istasyonda Şen yöntemine göre düşük, orta, yüksek akımların
hepsinde artan çıkmasına rağmen, Mann-Kendall testinin sonucuna göre bu istasyonda trend tespit
edilmemiştir. 1422 nolu istasyonda Şen yöntemine göre orta akımda artan yönde trend, yüksek ve
düşük akımlarda trend göstermemesine rağmen, Mann-Kendall testine göre bu istasyonda azalan
yönde trend tespit edilmiştir. 103, 316, 317, 324, 509, 515, 523, 812, 917, 1102, 1327, 1332, 1402,
1424, 1524, 1818, 2131 nolu istasyonlar, Şen yöntemine göre düşük, orta, yüksek akımlarda azalan
trend göstermesine rağmen Mann-Kendall testine göre bu istasyonlar da trend bulunamamıştır.
Mann-Kendall testine göre artan trend gösteren 2305 ve 2316 istasyonlarda, Şen yöntemine göre bu
artan trendin orta akımlarda olduğu görülmüştür.
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SONUÇ
Bu çalışmada, Türkiye genelinden 23 havzadan seçilen 96 istasyonun yıllık ortalama akım
verilerinin trend analizi yapılması planlanmıştır. 11 istasyon (311, 518, 601, 706, 712, 713, 808,
1224, 1622, 1907, 2124) homojen olmadıkları için çalışmadan çıkarılmıştır. 85 istasyonda, trendi
belirlemek için parametrik olmayan Mann-Kendall testi uygulanmış, trend eğimlerini belirlemek
için Sen’in Trend Eğim metodu kullanılmıştır. Son olarak da verilere Şen trend yöntemi
uygulanmıştır. %95 güven aralığına göre elde edilen sonuçlar aşığa da verilmiştir.Mann-Kendall
testine göre; 3 istasyon (1226, 2305, 2316) artan yönde trend vardır. Artan yönde trend gösteren
istasyonların 2 tanesi (2305, 2316) Çoruh havzasında, diğeri Sakarya havzasında bulunmaktadır.
Artan trend bulunan istasyonların yakınlarında son 25 yılda yapılan barajlar (Gökçekaya, Sarıyar,
Tortum, Demirdöven) dikkat çekmektedir. 26 istasyonda azalan yönde trend vardır. Teste tabi
tutulan Doğu Akdeniz suları ve Hatay havzalarına ait 6 istasyonda (1712, 1714. 1717, 1720, 1905,
1906) da azalan yönde trend gözlenmiştir. Diğer çalışmalara bakıldığında, bölgenin kış aylarında
yağış miktarında azalan, yaz ayları ortalama sıcaklıklarında artan yönde trend vardır (İçel 2009). Bu
sonuçlar bu iki havzada gelecekte su sıkıntısı yaşanabileceğinin bir göstergesidir. Geriye kalan 56
istasyonda ise istatistiki açıdan anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir. Otokorelasyon analizi
sonucunda 26 istasyonda lag-1 değeri sınırların (±1.96/√n) dışında kaldığı için bu istasyonlara
modifiyeli Mann-Kendall testi uygulanmıştır. Modifiyeli Mann-Kendall testi sonuçlarına göre, 18
istasyonun Z değerinde değişiklik olmazken, 8 istasyonun Z değeri değişmiştir. Ancak 26
istasyonun da trend durumunda değişiklik olmamıştır.
Sen’in eğim metoduyla yapılan analiz sonucunda; 64 veride eğilimin azalan yönde, 21 veride artan
yönde olduğu hesaplanmıştır. En fazla artan eğilim gösteren istasyon Fırat Havzasında bulunan
2156 nolu istasyon (0,646) olurken, en fazla azalan eğim gösteren istasyon Doğu Akdeniz Suları
Havzasında bulunan 1714 nolu istasyon (-1,725) olmuştur. Ayrıca Sakarya Havzasında bulunan
1221 nolu istasyonda (-1,381) en fazla azalan eğilim gösteren istasyonlar arasında olmuştur. 85
istasyona ait yıllık ortalama akım verilerinin Şen’in yöntemiyle yapılan analiz sonucunda; gözlenen
ilk zaman serisine göre ikinci zaman serinde, düşük akımlarda, 54 istasyonda azalan trend, 10
istasyonda artan trend, 21 istasyonda trend yoktur. Orta akımlarda, 61 istasyonda azalan trend, 11
istasyonda artan trend, 13 istasyonda trend yoktur. Yüksek akımlarda, 55 istasyonda azalan trend,
19 istasyonda artan trend, 31 istasyonda trend yoktur.
Güneydoğu, ve Doğu Anadolu genelinde trend bulunamamıştır. Sadece Fırat Havzasında bulunan
2145 nolu havzada azalan yönde trend vardır. Türkiye genelinde, artan trendler Doğu Karadeniz
bölgesinde yoğunlaşmıştır. En fazla artan eğilim gösteren istasyon Fırat Havzasında bulunan 2156
nolu istasyon olurken, en fazla azalan eğim gösteren istasyon Doğu Akdeniz Suları Havzasında
bulunan 1714 nolu istasyon olmuştur. Ayrıca Sakarya Havzasında bulunan 1221 nolu istasyonda en
fazla azalan eğilim gösteren istasyonlar arasında olmuştur.
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Abstract
Objective: There is a certain amount of pain relief following the trigger point injection (TPI) in
myofascial pain syndrome (MPS), but this is short-lived and normally several treatment sessions are
required. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of only TPI and the
combination of TPI with kinesio taping (KT) on the trapezius muscle in the treatment of MPS.
Patients and Methods: 40 patients with MPS were randomly divided into two groups (20 patients
per groups): Group 1: TPI; Group 2: TPI plus KT. Visual analog scala (VAS) and neck disability
index (NDI) were recorded at baseline and 1, 3 months post-treatment.
Results: The mean age of patients was 45.9±12.49 and 47.0±14.34 years in Group 1 and Group 2,
respectively. In Group 1, pre- and post-treatment (at 1 and 3 months) VAS/NDI scores were
8.0±0.45/41.6±1.27, 0.25±0.44/8.5±2.46 and 1.7±1.38/13.9±5.43, respectively. In Group 2, pre- and
post-treatment (at 1 and 3 months) VAS/NDI scores were 8.0±0.45/41.45±1.31,
0.05±0.22/8.35±2.75 and 0.5±0.51/9.55±3.25, respectively. VAS and NDI scores in 1 and 3 months
significantly decreased in both group compared to baseline (p<0.05). However, the VAS and NDI
scores at 3 months were significantly lower in Group 2 versus Group 1 (p<0.05).
Conclusion: The complex pathology of MPS with its underlying central and peripheral neural
mechanisms may contribute to the difﬁculty in treating MPS, particularly in the chronic setting. The
TPI in combination with KT may be considered as an alternative treatment approach for the
prevention of recurrences and chronicity in the treatment of MPS.
Keywords: Myofascial pain syndrome; Trigger point injection; Kinesio taping
Introduction
Myofascial pain syndrome (MPS) is a musculoskeletal pain condition characterized by local and
referred pain perceived as deep and aching, and by the presence of myofascial trigger points in
skeletal muscles or fascia in any part of the body. Myofascial trigger point (MTrP) is a
hyperirritable spot in skeletal muscle or muscle’s fascia that is associated with a hypersensitive
palpable nodule in a taut band (1).
The main symptoms associated with this syndrome are tenderness to palpation with referred pain to
the other muscles of the body or joints, limited range of motion and difficulty to relax or fully
lengthen the muscle, longer lasting muscle pain, weakness and stiffness, sleep disturbance and
autonomic phenomena such as vasomotor and temperature disturbance, sweating, lacrimation,
dermal flushing, coryza, salivation, pilomotor erection, propioceptive disorder. Cervical myofascial
pain may be associated with neuro-otologic symptoms including imbalance, dizziness and tinnitus.
It may be accompanied by a sensory component of paresthesias or dysesthesias. It also can mimic
other pains such as radicular pain or visceral pain (1).
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Myofascial pain is a significant health problem affecting as much as 85% of the general population
sometime in their life time while the estimated over all prevalence is ∼46%. Common etiologies of
myofascial pain and dysfunction may be from direct or indirect trauma, spine pathology, exposure
to cumulative and repetitive strain, postural dysfunction and physical deconditioning (1).
The pathophysiology of MTrPs is incompletely understood. The increased energy consumption
observed in an active TrP site is caused by an abnormal rise in the production and release of
acetylcholine in the motor endplate in the resting state. This rise in activity of the motor endplate
produces a sustained depolarization of the muscle fibre, causing incorrect release and reuptake of
calcium ions by the local sarcoplasmic reticulum. The increase in free calcium ions causes a
sustained muscle contraction, which raises energy demand. The supply of nutrients and oxygen is
also compromised by the compression of nearby blood vessels. Hypoxia is known to result in the
release of sensitizing substances, such as bradykinin, that activate and sensitize peripheral nerve
endings and autonomic nerves, and release pain evoking substances including TNF-α and several
pro-inflammatory interleukins. Sensitization of peripheral nerve endings can cause pain through the
activation of amongst others, N-methyl-Daspartate (NMDA) receptors and the release of
neurokinin. The sensitizing substances activate sympathetic fibers leading to the autonomic signs
and symptoms of MPS and creating a vicious cycle of events (1,2).
The natural course of MPS are spontaneous recovery, persistence without progression and
additional TrP and chronicity. The primary goals of the management are relieving pain with the
inactivation of TrPs, improving range of motion (ROM) of the joints, prevention of recurrence and
removing predisposing factors (mechanical factors such as poor posture, structural abnormal,
systemic factors such as vitamin deficiency, hypothyroidism, chronic infection/infestation and
psychological factors such as depression, psychosomatic diseases and secondary gain) for TrPs. The
main management options include patient education, management of predisposing factors, medical
therapies with analgesics, myorelaxants, antidepressants, hotpack therapy, stretch and spray
therapy, ischemic compression, therapeutic massage, biofeedback, transcutaneous electrical nerve
stimulation (TENS), ultrasound (US), interferential (IFA) current, low energy light amplification by
stimulated emission of radiation (LASER), extracorporeal shock wave therapy (ESWT), trigger
point injections (TPIs, with local anesthetics, corticosteroids, non-steroidal antiinflammatory drug,
saline or botulinum toxin), dry needling, kinesio taping (KT) and acupuncture (3).
Often, the muscles used to maintain body posture are affected, namely the muscles in the neck,
shoulders and pelvic girdle, including the upper trapezius, scalene, sternocleidomastoid,
infraspinatus, levator scapulae, quadratus lumborum and gastrocnemius. The trapezius is the muscle
in which MTrPs occur very often. MTrPs within the trapezius muscle may cause neck pain, chronic
upper-quarter pain, headache, migraine, tinnitus, temporomandibular joint pain, eye symptoms,
torticollis or shoulder pain (4).
In clinical practice, there is a certain amount of pain relief following the TPI, but this is short-lived.
Although some times it alone is sufficient to give long lasting relief from chronic pain, normally
several treatment sessions are required (1). Therefore, the aim of this study was to investigate the
effectiveness of only TPI and the combination of TPI with KT on the trapezius muscle in the
treatment of MPS.
Methods
Study Design
This prospective study was conducted at the patients with myofascial pain syndrome in an
outpatient ambulatory setting who applied to Korfez Government Hospital, Kocaeli, Turkey,
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between March 2019 and May 2019. The study protocol was approved by the Ethical Committee of
Kocaeli University. Written informed consent was obtained from all patients.
Participants
40 patients (27 female, 13 male) were included in this study. Patients with neck and/or upper back
pain who had an active MTrP in the trapezius region and taut palpable band were included. MPS
was diagnosed according to the diagnostic criteria of Travell and Simon (1). All patients were
divided into two groups (20 patients per group): Group 1: only TPI; Group 2: the combination of
KT with TPI at trigger point. TPI and KT were performed by the same physician (EY). Group 1
were treated by TPI of 1 ml of 20 mg betamethasone dipropionate combined with 3 ml of 2%
lidocaine and 1 ml of saline solution. Group 2 were treated by KT after TPI with same mixture. In
the both groups, the point with a pinch between the thumb and index finger or between the index
and middle finger was isolated. Then, a TrP was located and the overlying skin was sterilized with
povidone-iodine solution. The neddle was then inserted 1 to 2 cm away from the TrP and was
advanced into trigger point at an acute angle of 30 degrees to the skin. To ensure that the needle is
not within a blood vessel, the plunger was withdrawn before injection. A small amount (1 ml) of
mixture was injected once the needle was inside the TrP. The needle was then withdrawn to the
level of subcutaneous tissue, then redirected superiorly, inferiorly, laterally and medially, repeating
the needling and injection process in each direction until local twitch response no longer elicited or
resisting muscle tautness is no longer perceived (Figure 1). KT with a width of 10 cm and a
thickness of 0.5 mm was used in Group 2. Four tapes were applied a horizontal stripe across each
other the most painful area with a maximum stretch (Figure 2). KT was stayed on for five days and
it was applied four times. The participants in both groups received home exercise programs
including neck muscle stretching and strengthening. No adverse side effects were reported.
Data extraction
Data collected including age, sex, symptom duration, affected side of the trapezius muscle. The pain
intensity using Visual analog scala (VAS) and neck disability using neck disability index (NDI)
were recorded at baseline and 1, 3 months post-treatment. VAS and NDI scores recorded by a
nurse.
Statistical analysis
All statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0 (IBM
Corp., Armonk, NY, USA). For continuous data (age, symptom duration, VAS and NDI score)
descriptive statistics were expressed as mean±standard deviation (SD). For categorical data (sex,
affected side of the trapezius muscle) were expressed as frequency and percentage. Relations among
categorical variables were assessed by Chi-square analysis. Kolmogorov–Smirnov tests were used
to determine whether or not the variables were normally distributed. Normal distributions of
continuous variables were assessed by Student’s t-test. Non-normally distributed metric variables
were analysed by Mann–Whitney U tests. Repeated non-normal VAS and NDI scores were
compared using Friedman Two way ANOVA. P values <0.05 were considered statistically
significant.
Results
The demographic charecteristics of patients including age, sex, occupation, duration of symptoms,
affected side and part of the trapezius muscle were presented Table 1. The mean age of patients was
45.9±12.49 and 47.0±14.34 years in Group 1 and Group 2, respectively. Of all patients, 65% (n=13)
was female and 35% (n=7) was male in Group 1, 70% (n=14) is female and 30% (n=6) was male in
Group 2. Mean duration of symptoms is 20.20±17.59 and 21.60±19.57 months in Group 1 and
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Group 2, respectively. There was no statisticially significant difference between groups regarding
age, sex, symptom duration and affected side (p>0.05).
In Group 1, pre- and post-treatment (at 1 and 3 months) VAS/NDI scores were 8.0±0.45/41.6±1.27,
0.25±0.44/8.5±2.46 and 1.7±1.38/14.44±5.27, respectively. In Group 2, pre- and post-treatment (at
1 and 3 months) VAS/NDI scores were 8.0±0.45/41.45±1.31, 0.05±0.22/8.35±2.75 and
0.5±0.51/9.55±3.25, respectively. The change in VAS and NDI scores compared with the initial
evaluation was shown in Table 2 and Table 3. VAS and NDI scores in 1 and 3 months after the
injection significantly decreased in both group compared to baseline (p<0.05). However, the VAS
and quickDASH scores at 3 months were significantly lower in Group 2 versus Group 1 (p<0.05)
(Table 2 and 3, Figure 3a, b). Although there was an increase in VAS and NDI scores in the 3rd
month compared to the 1st month, the improvement was maintaining in the 3rd month.
Discussion
MPS is one of the most frequent causes of musculoskeletal problems (5). Although wide variations
in practice patterns prevail, no clear consensus exists regarding when and how to use these
interventions. A multidisciplinary approach to treatment appears to be most beneficial and may
include such modalities as TPIs, dry needling, stretch and spray and TENS. While TPI is the most
widely employed method of treatment, other modes of therapy have also proved to be effective (6).
Although KT is used in the treatment of a variety of injuries, there are relatively few studies that
support the effectiveness of KT for neck and upper extremity conditions (7). Treating the
underlying etiology is currently the most widely accepted strategy for MPS therapy. If the root
cause is not properly treated, MTrPs may reactivate and MPS may persist. Moreover, the combined
therapy rather than monotherapy is generally used to manage MPS in routine clinical practice (1,8).
According to the results of this study, the improvement in the VAS and NDI scores were
demonstrated in both treatment groups. However, TPI plus KT group had significantly reduced pain
and improved functional status compared the TPI group. The findings of this study showed
statistically significant beneficial effects of TPI in combination with KT in terms of pain relief for
management of MPS.
Injections into MTrPs are a common and effective treatment, presumably due to mechanical
disruption by the needle and termination of the dysfunctional activity of involved motor end plates.
TPIs are mainly used to break the vicious cycle of ischemia-pain-muscle spasm, reduce
hypersensitivity, dilute nerve sensitizing substances, release intracellular potassium, which may
depolarize and thereby disrupt nerve conduction, increase circulation at the TrP due to the local
vasodilation effect, activate the endogenous opioid system and block the intra-dorsal horn passage
of noxious. TPI is injection of some form of injectate through a needle inserted into the TrP. The
most common material injected is local anesthetic. Other substances than local anesthetic have been
used for injection, most commonly someform of corticosteroid. TPI is indicated for patients who
have symptomatic active TrPs that produce a twitch response to pressure and create a pattern of
referred pain (3,8).
Although steroid injections at TrPs are still controversial because little evidence exists to support an
underlying inﬂammatory pathophysiology, triamcinolone plus lidocaine were found to cause a
relatively higher rate of pain relief, compared to lidocaine monotherapy (9). Besides, it is
reasonable to do these injections with local anesthetics considering the possible side effects of
corticosteroids. In one study, it was shown that corticosteroids selectively block the transmission of
nociceptive fibers, whereas local anesthetics can relax the muscles and break the cycle of pain and
spasms (10,12). Sonne et al. evaluated the effect of the injection of steroid and local anesthetic as
therapy for low-back pain and found significant decreases in pain score and in patients' selfassessments (11).
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Hossain et al. also concluded that the concominant use of steroid and local anesthetic injection was
better than only local anesthetic injection in intensity and duration of pain relief. They proposed that
the pain relieving effect of a locally injected steroid is largely due to the local anti-inflammatory
action and partly due to its central action. It has also powerful irritant effect on peripheral nerve
ending and evokes its activity in pain modulating mechanism in the central nervous system which
causes its analgesic effect. Moreover, steroid has characteristic softening and stretching effects on
the collagen, help to grow of new fibrocytes and a consequently reduce tissue tension (12).
Therefore, in this study, the combination of local anesthetic and corticosteroid was choosen for TPI
and a short-acting steroid was preferred because of possible side effect. Complications of TPI are
very less; these are tenderness, muscle spasm and local infection which persist for several hours to
days (10,12). There was no adverse effect in this study.
KT is a therapeutic taping technique developed by Dr. Kenzo Kase (Japan, 1979). This technique
uses an elastic tape that is thin and more elastic than conventional bandages. The tape can be
stretched to 140% of its original length and then subsequently recoil back to its original length
following application, thus exerting a proposed pulling force to the skin. The effects of KT may be
listed as to provide positional stimulus signaling to central nervous system by stimulating
mechanoreceptors, align fascial tissues, widen the spaces above area of pain and inflammation by
lifting fascia and soft tissues, reposition subluxed joints by relieving abnormal muscle tension, help
to return the function of fascia and muscle, provide sensory stimulus to limit or assist motion, help
to removal of edema by directing exudates to lymphatic ducts (14).
Nowadays, KT is widely used in prevention of injuries, in rehabilitation of musculoskeletal
disorders and as support methods for the treatment of fascia, muscles or joints dysfunctions or even
in lymphoedema. In addition, in the literature it can be found that KT can increase the ROM,
diminishment of pain, reduce swelling, inflammation and bruising, enhance blood circulation,
enhance strength and muscle tone or be used in muscle spasms and cramping prevention and to
speed recovery of overused muscles (15,16,17,18,19). KT can also be used to deal pain in patients
with MTrPs (20).
Precise mechanism which explains the effect of KT on musculoskeletal pain is not yet fully
understood. There are a number of hypotheses indicating a probable analgesic action of KT. One
possible analgesic mechanism, is that KT application lifts the skin, may be related to the decreased
subcutaneous nociceptor pressure in the skin. An additional hypothesis involves that the gate
control theory seems to be the most fundamental approach, in which the cutaneous stretch
stimulation, activated by KT, can interfere nociceptive stimuli reaching the central nervous system
and inhibit the pain (21). It is also stated that KT increases blood and lymphatic fluid circulation
under the taped area in a consequence of a lifting effect, which creates a wider space between the
skin and the muscle, what may affect muscle functions and result in pain and ROM improvement.
With respect to ROM, great importance gains the theory of the influence of KT on fascial tissue.
The direct contact between the fascia and muscular structures suggests that it can take part in
transmitting the relative tensioning (evoked by stretched KT tape) to proper receptors and thus elicit
the muscle response (22,23).
One proposed mechanism for the effect of KT on active ROM is an increase in blood circulation in
the taped area; a physiological change that may facilitate an increased ROM within the muscle. An
additional theory is that fear of movement is associated with pain intensity in patients, and so the
application of KT provides sensory feedback that reduces fear of movement and thus increases
ROM (24,30).
KT is hypothesized to facilitate small immediate increases in muscle strength by producing a
concentric pull on the fascia, which may stimulate increased muscle contraction. Additional
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hypotheses suggest facilitated muscle activity and improved muscle alignment may contribute to
marginal increases in muscle strength. It is unclear what direction of change in muscle activity
represents a beneficial effect; a decrease may imply KT is having a supporting effect and the muscle
is working more efficiently, while an increase could represent a facilitatory effect and enhanced
muscle function (25). The pressure and stretching effect of KT on the skin is believed to stimulate
cutaneous mechanoreceptors, which in turn conveys information about joint position and
movement, and therefore may enhance proprioception (26).
The KT application techniques include facilitation, inhibition, fascia correction, field correction,
functional correction and mechanic correction techniques. The KT practitioner must decide which
muscle group should be treated with which type of technique. The inhibition technique can be used
for muscle dysfunction caused by microtrauma or tension (27). In this study, the field correction
technique was performed to improve the circulation of tissue.
A study conducted by Thelen et al., to evaluate the efficacy of KT application on rotator cuff
tendinitis and impingement syndrome found that increased abduction angles, thus, no improvements
in pain (28). Conversely, in a case of myofascial pain of the deltoid muscle, Garcia-Muro et al.
indicated improvement in terms of pain level with KT application (23). Gonzales-Iglesias et al’s
study to investigate the effect of KT application on whiplash injury demonstrated improvements in
terms of pain level (29). A study conducted by Hernandez et al., to compare the efficacy of cervical
manipulation and KT application in patients with mechanical neck pain found results similar to
those of Gonzalez-Iglesias et al (30). Karatas et al’s study to investigate the efficacy of KT
application on mechanical neck pain showed patients treated with KT exhibited improvements in
terms of pain (31). A study conducted by Ozturk et al. to determine the short- and mid-term effects
of KT on the trapezius muscle in individuals with MPS compare KT with sham KT application and
found improvements in terms of pain level after KT application (32). Halski et al’s study to
determine how cross taping (CT), KT and medical adhesive tape (sham group) affect the subjective
assessment of resting bioelectrical activity and pain of the upper trapezius (UT) muscle in patients
with MTrPs indicated that the application of all three types of tapes does not influence the resting
bioelectrical activity of UT muscle and may not lead to a reduction in muscle tone in the case of
MTrPs (33). Conversely, a study conducted by Ptaszkowski et al. evaluated the resting bioelectrical
activity of the UT muscle before and after one of the two interventions: postisometric muscle
relaxation (PIR) and KT found that KT application was better for pain relief in the studied sample
compared with PIR intervention (34).
The results of this study demonstrated that the corticosteroid plus local anesthetic injection at
trigger points on the trapezius muscle in the treatment of MPs is more effective at short-term,
whereas its efficacy usually diminish along with increased recurrence rate at long term. When
MTrP injection is used as the primary therapy, patients are at risk for becoming dependent on this
treatment for pain relief because of the limited role of this treatment in the long-term management
of MPS (13). Therefore, it is possible that the combination of TPI with KT on the trapezius muscle
in the treatment of MPS could stop the progression of chronic process and prevent recurrence and
block a vicious cycle of pain.
Study Limitations
Some limitations of the present study include: (1) no only KT group; (2) no control group; (3)
sample size; (4) no using inhibition technique via KT; (5) no the long-term effects of these
treatments. Further studies are needed to designed with a control group and inhibition technique via
KT to clarify the efficacy of this combination in the treatment of MPS.
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CONCLUSION
The complex pathology of MPS with its underlying central and peripheral neural mechanisms may
contribute to the difﬁculty in treating MPS, particularly in the chronic setting. Furthermore, the
presence of TrP related symptoms in some patients indicates that the treatment may require more
than a single approach of injections. Considering that KT has a very beneficial effect, the TPI in
combination with KT may be considered as an alternative treatment approach for the prevention of
recurrences and chronicity in the treatment of MPS.
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Figure 1. The injection technique used for trigger point

Figure 2. The technique used for kinesio taping
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Table 1: Patients’ characteristics of groups
Variables

Age (years)
Sex
Female
Male
Symptom duration
(months)
Affected side
Right
Left
Bilateral

Group 1 (n=20)
Trigger point injection (TPI)
plus kinesio taping (KT)
42.5±13.89

Group 2 (n=20)
TPI plus sham KT

P value

43.8±12.23

0.53

16 (64%)
9 (36%)
17.36±17.59

16 (64%)
9 (36%)
17.24±16.86

1.00

8 (32%)
11 (44%)
6 (24%)

8 (32%)
10 (40%)
7 (28%)

0.78

0.46

All values are expressed as mean±standard deviation (SD), number and percentage. p<0.05, significant
difference.

Table 2: Changes in VAS in before treatment and 1 and 3 months after treatment in group 1 and 2.
Group 1 (n=20)
Trigger point injection (TPI)
plus kinesio taping (KT)

Group 2 (n=20)
TPI plus sham
KT

P ² value

Before injection

8.0±0.45

8.0±0.54

1.000 ²

1 month after the
injection

0.08±0.28

0.25±0.44

0.289 ²

3 months after the
injection

0.44±0.51

2.33±1.44

0.006 ²

P ¹ value

<0.001 a,b,c

<0.001 a,b

Variables

All values are expressed as mean±SD. p<0.05, significant difference.
1: By Friedman Two way ANOVA. 2: By Mann-Whitney U-test.
a: there is differences between before injection and 1 month after injection
b: there is differences between before injection and 3 months after injection
c: there is differences between 1 month after injection and 3 months after injection
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Table 3: Changes in NDI in before treatment and 1 and 3 months after treatment in group 1 and 2.
Group 1 (n=20)
Group 2 (n=20)
Trigger point injection (TPI) TPI plus sham KT
plus kinesio taping (KT)

P ² value

Before injection

40.96±1.27

41.21±1.54

0.883 ²

1 months after the
injection

7.51±2.55

8.35±2.75

1.000 ²

3 months after the
injection

8.96±3.27

13.98±5.63

0.002 ²

P ¹ value

<0.001 a,b,c

<0.001 a,b, c

Variables

All values are expressed as mean±SD. p<0.05, significant difference.
1: By Friedman Two way ANOVA. 2: By Mann-Whitney U-test.
a: there is differences between before injection and 1 month after injection
b: there is differences between before injection and 3 months after injection
c: there is differences between 1 month after injection and 3 months after injection
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Özet
Radyofarmasötikler, tanı veya tedavi amacıyla kullanılan, yapısında radyonüklid içeren aktif
moleküllerdir. Günümüzde reaktör, jeneratör veya siklotron kaynaklı radyoizotoplar kullanılarak
üretilen, kanser dâhil olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde ve birçok hastalığın teşhisinde
kullanılan radyofarmasötikler bulunmaktadır. Nükleer tıpta radyofarmasötiklerin %95’i tanı, %5’i
tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Tanı amaçlı kullanılan radyofarmasötikler gama ışını yayarken,
tedavide kullanılan radyofarmasötikler beta ışını yayarlar (1). Nükleer tıpta kullanılan
radyonüklidlerin hepsi yapay olarak üretilir (18F, 76Br, 124I, 68Ga, 64Cu).
Son yıllarda Nükleer Tıpta tanısal amaçlı yaygın olarak kullanılmaya başlayan radyonüklidlerden
biri de 68Galyum (68Ga)’dur. Elektropozitif galyum (Ga) elementi periyodik tabloda 3A grubunda
(bor grubu) 4. periyotta bulunur. Ga ilk olarak Lecoq de Boisbaudran tarafından 1878’de
keşfedilmiştir. Daha sonra Dimitri Mendeleyev tarafından periyodik tablodaki yeri belirlenmiştir
(2). Kaynama noktası (2204 oC) ile erime noktası arasında, hiçbir metalde gözükmeyen büyük bir
aralık vardır. Ga’un erime noktası (29.76 oC) BIPM tarafından 1990 yılında kurulan (ITS-90)
Uluslararası Sıcaklık Skalası resmi sıcaklık referans noktalarından biridir (3,4).
Ga, doğal olarak oluşan iki kararlı izotopa sahiptir; 69Ga (%60.11 bolluk), 71Ga (%39.89 bolluk)(5).
Biyomoleküllerin radyo-etiketlenmesi için potansiyel görüntüleme farmasötiklerinde üç Ga
radyonüklidi mevcuttur. 66Ga ( t = 9.49 h, β % 56.5, E 4.15 MeV; elektron yakalama [EC]% 43.5, E
, 4.0 MeV) ve 68Ga ( t = 67.71 dk , β % 89, E 1.9 MeV; EC% 11, E 4.0 MeV) pozitron emisyonu ile
bozunma ve sonuç olarak PET görüntüleme için uygundur. 67Ga ( t = 78,3 saat, γ % 37, 93,3 keV; γ
% 24,4 , 184,6 keV , γ % 16,6, 300,2 keV) gama emisyonu ile bozulur (6). Galyumun diğer ana
izotopları da tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Galyumun ana izotopları (
İzotop
66

Ga
Ga
68
Ga
68
Ga
69
Ga
67

31 Ga)

Proton
Numarası
31
31
31
31
31

Nötron
Sayısı
35
36
37
37
38

Yarı ömür ( t 1/2 )
9.49 saat
3.2612 gün
67.71 dakika
67.71 dakika

70

Ga

31

39

21.14 dakika

71

Ga
Ga

31
31

40
41

14.095 saat

72

Bozunma
Modu
β+
EC
β+
β+
Kararlı
β- (99,59)
EC (% 0,41)
Kararlı
β-

72

Ga

31

41

14.095 saat

β-

73

Ga

31

42

4.86 saat

β-

Kız
İzotopu
66
Zn
67
Zn
68
Zn
68
Zn
70
70

72
72

73

Ge
Zn
Ge
Ge
Ge

Galyumun en yaygın ve kararlı oksidasyon durumu +3’dür ve 47-62 pm iyon yarıçapı ve yavaş su
değişim oranı vardır. Yüksek yük yoğunluğu nedeniyle 2.6 pK ile oldukça asidiktir ve Ga(OH)’e
kolayca hidroliz edilir. Ga(OH) güçlü afinitesi nedeniyle komplekslerinden ayrılma eğilimindedir
ve transferrine karşı güçlü bir bağlanma afinitesine sahiptir (1).
Ga’un tedavi edici özelliği ilk olarak 1931’de keşfedilmiştir (7). Ga’un izotopları 1970’den beri
tümör ve enfeksiyon tanısında spesifik bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Sebebi bilinmeyen ateş,
kemik iltihabı veya omurga diski enfeksiyonlarının tanısı, akciğer ve göğüs boşluğu enfeksiyon
tanısı, aktif lenfositik yada tüberküloz, gibi hastalıkların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.
Dolaşımda transferrin gibi demir bağlayıcı proteinlere bağlanır. Ga nitrat kemik tümör metastazı ile
bağlantılı hiperkalsemi tedavi için bir damar içi ilaç olarak kullanılmaktadır. Ga’un maltolat,
kanser, enfeksiyöz hastalıklar ve enflamatuar hastalıklar için potansiyel bir tedavi olarak bir dizi,
klinik ve klinik öncesi araştırmalarda yer almaktadır (7). Karmaşık bir amin-fenol Ga(III) bileşiği
olan, klorokin ve sıtmaya karşı ortak bir ilaç direnç geliştirmiş olan parazite karşı seçici toksik
olduğu tespit edilmiştir (8). Ga çok az toksiktir (9). Ga bileşikleri mide ve bağırsak kanallarında az
miktarda resorbe edilebilir, 14 hafta süreyle yüksek dozda maruz kalınan Ga sitrat ve Ga laktat,
arsenik toksikliği yanında etkisiz kalmıştır. Bununla beraber bazı Ga bileşikleri oldukça zararlıdır.
Örneğin Ga(III) klorüre akut olarak maruz kalma boğaz tahrişine, nefes alıp vermede zorluğa,
göğüs ağrısına ve dumanı ise akciğerlerde ödem ve kısmi felç gibi ciddi durumlara neden olabilir.
1960 yılında, ilk 68Ge/68Ga (68Galyum/68Germanyum) radyonüklid jeneratörü Gleason (10)
tarafından tanımlandı. 68Ga işaretli radyofarmasötikleri, 21. yüzyılın ilk yıllarında ev tipi 68Ge/68Ga
jeneratörünün ticari olarak satışa sunulmasıyla tekrar fonksiyonel tanı alanında çalışılmaya
başlanmıştır (11). 68Ga 68Ge/68Ga jeneratöründe 68Ge'in bozunması yoluyla elde edilir, jeneratör
içindeki katı fazda emilir. Hem anne hem de kız çekirdeklerin yarı ömürleri ve diğer fiziksel
özellikler, bir siklotron içermeyen görüntüleme tesislerinde klinik uygulama için uygundur.
Kız, 68Ga (t1/2=68.1 dakika), annesi 68Ge (t1/2=271 gün) ile laik bir denge içindedir. GaIII'ün diğer
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bir ana özelliği, orta derecede asidik ila bazik pH değerlerinde sulu hidrolize yüksek duyarlılığıdır.
3'ten yüksek pH değerlerinde, katyon hızla oksit ve hidroksit türleri oluşturur. Düşük çözünürlüğe
sahip çeşitli farklı türler pH 3.5 ile 7.5 arasında bulunabilir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen
türler, artık kompleksleşmeye tabi tutulamayan koloidal veya psödo-kolliadal çökeltiler oluşturma
eğilimindedir. Ardışık olarak, oldukça kararlı gallat anyonu Ga(OH), 7.4'ten yüksek pH
değerlerinde oluşur. Özellikleri arasında yüksek çözünürlük ve diğer kompleks yapıcı maddelere
trans şelasyon ile çok yavaş ligand değişimi bulunur. Bu nedenle, metal çekirdek, temel hidroliz
için gerekli olan H 2 O veya OH nükleofillerinin saldırısına karşı korunmalıdır. Yüksek spinli Fe(III)
ve Ga(III) arasındaki doğal benzerlikten dolayı, demir taşıyıcı protein apo-transferrin (apo-TF) Ga3+
'e de önemli bir afiniteye sahiptir.
Ge/68Ga jeneratörlerinde 68Ga'yı 68Ge'den ayırmak için iki strateji kullanılır. Birincisi, Ge (IV) ile
çok kararlı kompleksler oluşturan fenolik gruplar taşıyan organik matrisler kullanır ve eluent olarak
HCl ile 68Ga3+’nın 68GaCl 4 olarak elüsyonuna izin verir. Alternatif olarak, elüent olarak Nmetilglukamin bazlı bir polimer ve 0.1 M trisodyum sitrat solüsyonu kullanılabilir (12). İkinci
strateji, HCl veya EDTA ile ayrıştırılmış Al 2 O 3 , SnO 2 , Sb 2 O 5 , ZrO 2 ve TiO 2 gibi inorganik oksit
matrislerini kullanır (13). Hangi jeneratör kullanılırsa kullanılsın, büyük elüat hacmi, yavaş
kompleksleşme ve 68Ga3+ ile işaretlemeyi zorlaştırabilen Zn2+, Ti4+ ve Fe3+ gibi metalik
safsızlıkların varlığı işaretleme verimin etkiler, çünkü bunlar işaretlenecek şelatör ile rekabet
etmektedir (14). Hidroklorik asit ile elde edilen jeneratör elütleri "katyonik" 68Ga sağlar.
Elektroforetik analizde katyonik türlerin varlığını kanıtlar. Günümüzde dağıtılan ticari jeneratörler
katı faz bazlıdır ve katı fazın türüne bakılmaksızın üretilen 68Ga'yı ayrıştırmak için hidroklorik asit
kullanır. 68Ga ile radyoaktif etiketleme prosedürleri bazı metallerin varlığından etkilenir (15). Metal
kirliliği, yüksek spesifik faaliyetler gerektiren radyoaktif işaretleme süreçlerini etkileyebilir. Radyoetiketleme reaksiyonu sırasında bulunan metaller, peptit ligandlarına bağlanarak radyoaktif olmayan
peptit oluşumuna neden olabilir. Bu peptitler, reseptörlerde 68Ga etiketli peptitler ile rekabet
edebilir. Jeneratörler özellikleri açısından incelenirken öncelikle jeneratörü çalıştırmak için gereken
HCl konsantrasyonlarındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. Daha sonra 68Ga elüsyonu, kullanım
sıklığı veya fiziksel yarı ömür ve 68Ge atılım açısından değerlendirilirler. Jeneratörün uzun yarı
ömrü prensip olarak bir jeneratörün en az bir yıl kullanılmasına izin verse de, jeneratörün raf ömrü
bu uzun fiziksel yarı ömre paralel olmayabilir (16). 68Ga jeneratörün verimliliği kendiliğinden azalır
ve 68Ge (1, 17) artışıyla birlikte optimum olmayan performans vermeye başlar. 68Ga bozunması ile
oluşan Zn (II) varlığı ve genel kimyasal safsızlıklar olarak kabul edilen Fe(III) gibi radyoaktif
olmayan metallerin varlığı jeneratör elüsyon verimini düşürür. 68Ge/68Ga jeneratör teknolojisindeki
ümit verici ilerlemelere ek olarak, 68Ga-radyofarmaside kullanım için en iyi seçeneği belirlemek
için farklı 68Ga/68Ga jeneratör elütlerinin karşılaştırmalı toksik metal değerlendirmesi
gereklidir. 68Ga-radyofarmasötiklerin nükleer tıp rutininde yaygın kullanımı için, minimum
kimyasal saflık tespiti, basit ve verimli radyoaktif etiketleme protokollerinin geliştirilmesi kadar
önemlidir.
68
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Ga radyofarmasötiklerin tasarımıyla ilgili GaIII kimyası açısından birkaç temel gereksinimle
sonuçlanmıştır:
68

a) Bu amaç için kullanılan herhangi bir şelatörün ya kendisi bir hedefleme parçası olması ya da
kompleksin ayrı bir hedefleme parçasına konjügasyonuna izin verecek şekilde işlevselleştirilmesi
gerekir. İkinci kompleks ligand için temel konsept, çift fonksiyonlu şelatörler olarak adlandırılır.
b) Ga-ligand kompleksleri, çözelti içindeki kompleks katyon ve serbest katyonun kimyasal
aktiviteleri arasındaki oranlar olarak ifade edilen yüksek denge sabitleri KML ile sonuçlanan yeterli
termodinamik stabilite sağlamalıdır.
İki işlevli şelatlar, bir kenetleme maddesinden (çok dişli bir ligand) ve bir metal iyonundan oluşur.
Şelat, doğrudan veya dolaylı olarak, hedeflenen biyomoleküle bir bağlayıcı yoluyla (örn., bir peptit
veya bir antikor) konjuge edilir (18). Pozitron yayıcı, ilgilenilen biyomoleküle kovalent olarak
(11C, 18F, 76Br, 124I gibi) veya uygun bir radyometalin (89Zr, 68Ga, 64Cu, 86Y) bir şelatlama
maddesine dahil edilmesi yoluyla dahil edilebilir (18,19). İkinci yaklaşım genellikle iki aşamalı bir
süreci içerir, burada bir şelant önce biyomoleküle eklenir, ardından radyometal ile kompleksleşir.
Bazı durumlarda, konjugasyon için bir radyometal-şelat kompleksi kullanılır (20). Genel olarak,
asiklik (HBED-CC) ve makrosiklik poliaminokarboksilatlar (NOTA ve DOTA) şelatlama
ajanlarının termodinamik olarak stabil ve kinetik olarak inert metal şelatları oluşturduğu
bulunmuştur. Bu özellikler, sırasıyla ticari ve potansiyel PET görüntüleme ilaçları olarak 68Ga
etiketli DOTA-TATE, DOTA-TOC, Prostata Özgü Membran Antijeni (PSMA);PSMA-11 ve
PSMA-617'nin geliştirilmesine yol açmıştır. Prostat kanseri görüntülemesi için 68Ga işaretli hedefe
özgü ligandlar, PSMA-11 ve PSMA-617 ile dünya çapında klinik deneyler halen devam etmektedir.
HBED-CC, oldukça etkili bir şelatördür. Ga'nın HBED ile kompleksleşmesinde yüksek
termodinamik kararlılık sabitleri belirlenmiştir (21). Kompleksleşme için oldukça düşük enerji
gerektirir, bu da ortam sıcaklığında hızlı etiketlemeye izin verir (22,23). Bununla birlikte, klinik
olarak iyi bilinen diğer radyometal şelatörlerin aksine, HBED-CC galyum kompleksasyonu
sırasında NMR ile ayırt edilebilen üç diastereomer (RR, RS ve SS konfigürasyonları) oluştururken,
muhtemelen RR konfigürasyonu termodinamik olarak tercih edilmektedir (24). Standart bir
etiketleme protokolünde 68Ga-PSMA-HBED-CC, ~ 4 pH'ta inkübe edilir ve 90-95 ° C'de ısıtılır.
Termodinamik olarak tercih edilen diastereomer oluşturulur; ancak diğer iki diastereomerden
birinin küçük bir kısmı hala etiketleme reaksiyonunda mevcuttur ve hasta için hazırlanan nihai
formülasyonun bir parçası olacaktır. Bu nedenle, hücre bazlı deneylerdeki biyolojik aktivitelerine
göre iki ana diastereomerin analiz edilmesi son derece önemlidir.
DOTA (1,4,7,10-tetraazasiklododekan-1,4,7,10-tetraasetik asit) ve NOTA (1,4,7-triazasiklononan1, 4,7-triasetik asit) iki yaygın olarak kullanılan iki işlevli kenetleme olmasına rağmen 68Ga (25)
için ajanlar, NOTA, DOTA ile karşılaştırıldığında daha yüksek stabilite ve daha hafif etiketleme
koşullarına sahip bir 68Ga şelatörü olarak bildirilmiştir. Bildirilen deneysel bir çalışma, aşırı diğer
metal iyon safsızlıklarının varlığında bile, NOTANCS'nin (p-izotiyosiyanato benzil-1,4,7-
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triazasiklononan-1, 4,7-triasetik asit) oda sıcaklığında 68Ga ile anında radyo-etiketlenebileceğini
göstermiştir (>% 98 verimle) (26). Klinik pratikte 68Ga işaretli üç farklı somatostatin analoğu rutin
olarak kullanılmakta olup, 68Ga ile peptidlerin stabil kompleks oluşturmasını sağlayan bir diğer
şelatör ajan DOTA’dır. Buna göre rutin pratikte sıklıkla kullanılan 68Ga işaretli somatostatin
analogları; DOTA-D-PheTyr3-octreotid (DOTA-TOC), DOTA-1-NaI(3)-octreotid (DOTA-NOC)
ve DOTA-D-Phe-Tyr3-octreotate (DOTATATE) olarak adlandırılır. NET’lerde en sık eksprese olan
SRs-2’ye en yüksek afinite DOTATATE’ye aittir (27). 68Ga-NOTA kompleksi nötrdür, 68GaDOTA kompleksi ise negatif olarak yüklenir, bu da fizyolojik sistemden üriner yol boyunca
radyotraktörün daha hızlı temizlenmesini kolaylaştırabilir.
Ga radyoizotopu ile son yıllarda yapılan PET görüntülemelerinde başarı sağlanırken, kolay
hazırlanabilirliği sayesinde daha kısa süre radyasyona maruz kalınacağından ayrıca avantaj
sağlamaktadır. 68Ga’in 68Ge/68Ga jeneratöründen 4 saat aralıklarla sürekli temin edilebilir olması
analiz tekrarını sağlarken, 68Ga’in kısa yarılanma ömrüne sahip olması hastaların daha düşük dozda
radyasyona maruz kalmasını sağlar. Mevcut derleme Nükleer Tıp’ta kullanılan
radyoizotoplardan 68Ga’in kimyası ve 68Ga’in işaretleme özellikleri hakkında genel bilgiler vermeyi
amaçlamaktadır.
68
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Özet
Amaç: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bölümünde mide kanseri öntanısı ile
endoskopi eşliğinde biyopsi yapılan hastaların, patoloji sonuçları ile çekilen çok kesitli bilgisayarlı
tomografi (ÇKBT) bulgularını retrospektif olarak değerlendirerek, ÇKBT’nin mide kanseri tanısına
katkısını araştırmak istedik.
Materyal ve metod: Bu çalışmaya Eylül 2008- Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesine başvurup endoskopi yapılan ve biyopsi alınan
hastalar dahil edildi. Aynı hastaların batın pelvik ÇKBT çekimleri değerlendiridi. Çekimler 64
dedektörlü Philips Brillance ve 16 dedektörlü Toshiba Activion cihazlarıyla; ksifoid proçesten
başlayarak simfisiz pubise kadar inguinal kanal orifislerini de içine alacak şekilde nefes tutturularak
yapıldı. Radyolojik bulgular, patoloji verileri altın standart kabul edilip istatistiksel veriler ile
karşılaştırıldı.
Bulgular: Patoloji sonucu malign bulunan 129 hastanın 125 ‘inde (%96) BT bulguları malign
bulgular lehine yorumlandı. Patoloji sonucu benign bulunan 22 hastanın 7 ‘sinde (%30) BT
bulguları benign bulgular lehine yorumlandı. BT ‘ nin mide kanseri saptama sensitivitesi %96
olarak bulundu. BT ‘ nin spesifite değeri %30 olarak bulundu. Opere edilen 28 hastanın 22 ‘ sinde
(%78) perigastrik bölge lenf nodu metastazı mevcuttu. Lenf nodu metastazı mevcut hastaların
ÇKBT ‘de perigastrik bölgedeki ölçülen LAP ‘ların kısa çapları en düşük 6 mm en yüksek 22 mm
olarak bulundu .
Sonuç: Mide kanseri ön tanısı ile başvuran hastaların endoskopik biyopsi sonuçları ile % 96
oranında ÇKBT bulguları arasında korelasyon bulunmaktadır. Mide kanserini saptama duyarlılığı
yüksek olmasına rağmen lenf nodu metastazlarında aynı başarı mevcut değildir. ÇKBT ‘ nin
yüksek değerlere varan mide kanseri saptama oranları, özellikle endoskopi gibi bazı hastalarca
travmatik bulunan işlemler yerine kullanılabilinmesinin önünü açmaktadır.
Anahtar Kelimeler : ÇKBT, Mide Kanseri, Patoloji.
Abstract
Aim: To retrospectively assess multidetector computed tomography (MDCT ) findings of the
subjects admitted to Dicle University Faculty of Medicine and underwent endoscopic investigation
at Department of Gastroenterology with preliminary diagnosis of gastric cancer, and thus to
determine the role of MDCT in diagnosing gastric cancer.
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Material-Methods: Subjects that underwent gastric endoscopy and biopsy procedure at
department of Gastroenterology between September 2008 and December 2014 were included In
this study. All abdominopelvic MDCT studies were done at. All CT studies were carried out at
CT suits (Brilliance 64 detector and Toshiba Activion 16 detector multidetector CT systems ) in
our Department of Radiology. Cases were scanned from xiphoid process through symphisis pubis
including inguinal orifice with inspiratory breath holding technique. Pathological results were
taken as gold standart and were statistically compared with radiological findings.
Findings: CT findings of 125 (96%) cases out 129 subjects with
pathologically proved
malignant pathology were interpreted in favor of malignant findings. sensitivity of CT in
detection of gastric cancer was 96% . CT findings of 7 (30%) cases out of 22 subjects with
pathologically proved benign lesions were interpreted in favor of benign findings. CT's specificity
value was found to be 30%. Perigastric lymph node metastases were present in 22 (78%) cases out
of 28 subjects who underwent surgical operation. On MDCT studies of those with lymph node
metastases, perigastric LAP' s short diameter was ranged between 6 - 22 mm.
Results: The correlation between endoscopic biopsy and MDCT findings of patients admitted with
preliminary diagnosis of gastric cancer was 96%. Despite the high sensitivity in detection of gastric
cancer the same success rate was not reached in detecting the lymph node metastases. In some
cases, MDCT can replace endoscopical investigation which found to be traumatic by some
individuals.
Keywords : MDCT , Gastric Cancer, Pathology.
Giriş:
Mide kanseri, dünya çapında kanser ile ilişkili ölümlerin majör nedenlerindendir (1). Yaygınlığı
coğrafik dağılımla büyük değişiklik göstermektedir. Özellikle Japonya, Kore, Çin gibi ülkelerde
tüm maligniteler arasında yüksek bir orana sahiptir (2). Japonya’da uygulamaya konulan tarama
programlarıyla erken mide kanserinin tespiti başarılı sonuçlar doğurmuştur. Batı dünyasında tanı
sırasında hastaların % 80 ‘ı ileri evre mide kanseri ile başvurmakta ve kötü prognoza sahip
olmaktadırlar (3).
Çevresel etkenler mide kanserinin oluşmasında büyük rol sahibidir. Sıklığının coğrafik dağılım
göstermesinde, farklı diet alışkanlıkları olduğu düşünülmektedir. Özellikle tuzdan zengin yiyecekler
ile beslenmek, sigara içmek ve koruyucu gıdaların az tüketilmesi mide kanseri riskini
arttırmaktadır. Diğer tarafdan Helicobacter pylori infeksiyonu başka bir diğer majör etken
sebebidir. Atrofik gastrit, pernisiyöz anemi, gastrik polip, parsiyel gastrektomi, menetrier hastalığı
ve ailesel faktörler diğer predispozan faktörlerdir (4,5,6,7) .
Mide tümörlerinin % 90 ‘ı malign karakterde olup bunların % 95 ‘ini adenokarsinom
oluşturmaktadır (8).
Mide kanserinin tamamen rezeksiyonu ve komşuluğundaki lenf nodu rezeksiyonu kanıtlanmış tek
küratif tedavi yöntemidir (9). Bununla birlikte rezekte edilebilinen mide kanserlerinde, 5 yıllık sağ
kalım oranları % 10 ile % 30 arasında değişmektedir (10). Opere edilemeyen ileri düzeydeki mide
kanserlerinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi seçenekler hastanın evresini düşürmekte ve hayatta
kalma oranını arttırmaktadır (11,12,13). Onun için mide duvar invazyonun derinliğini, komşu
organ invazyonunu, nodal tutulum ve uzak organ metastazını saptamak hayati önem arz etmektedir.
Çift kontrastlı baryumlu inceleme ve endoskopi mukozal erken evre küçük mide lezyonlarını
saptamada etkilidir. Ancak mide duvarının bütünüyle değerlendirilmesinde, ekstraserozal yayılımın
değerlendirilmesinde, lenf nodu ve uzak organ metastazı değerlendirilmesinde yetersizdir (14). Yine
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benzer şekilde, endoskopik ultrasonografi (EUS ); operatöre bağlı olması, kısıtlılıkları bulunması
nedeniyle rutin incelemede kullanılamamaktadır (15).
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ( ÇKBT ) lenf nodu metastazı, peritoneal yayılım ve küçük
boyutlu hematojen metastazların saptanmasında kısıtlılıkları olmasına rağmen; ince kesit ve
multiplanar gibi güncel gelişmeler mide kanserinin preoperatif değerlendirilmesinde öncelikle
tercih edilen inceleme metodudur. Mide kanseri ön tanısı nedeniyle endoskopik inceleme yapılan ve
patolojisi mevcut olgularda ÇKBT ‘ nin rolünü incelemeyi amaçladık.
Gelişme:
Eylül 2008 ile Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
Kliniği endoskopi ünitesine mide kanseri ön tanısı ile başvurup, endoskopik biyopsi sonucu ile
batın pelvik BT bulgular retrospektif olarak karşılaştırıldı. İncelemeye mide distansiyonu optimal
düzeyde olmayan , daha önceden mide operasyonu geçiren ve uygun tetkik yapılmamış hastalar
dahil edilmedi. Çalışmaya alınan 151 hastanın 103’ ü erkek 48’ i kadındı. Yaş ortalaması 60 idi.
Çalışmamız retrospektif arşiv çalışması olup,
onaylanmıştır.

çalışma protokolü yerel etik kurul tarafından

ÇKBT’de mide duvar kalınlaşması ile ilişkili kitle lezyonu, radyolojik olarak malign kabul edildi.
Mide duvar kalınlaşmasının boyutu ölçülüp kaydedildi. Perigastrik bölgede varsa lenf nodu
boyutunun kısa çapı ölçüldü. Genel cerrahi kliniğinde opere edilip, lenf nodu diseksiyonu yapılan
hastalarda ; lenf nodu metastazı ile BT bulguları karşılaştırıldı. Mezenterik, peritoneal dansite
artışı ile uzak metastaz varlığı araştırıldı. Ayrıca tümörün midedeki yerleşim yerine göre dağılımı
hesaplandı.
ÇKBT ‘ nin primer tümörü saptama sensitivitesi, özgüllüğü, negatif ve pozitif prediktif değerleri
hesaplandı. Yalancı pozitiflik patoloji sonucu benign olduğu halde ÇKBT ‘ de malign olarak değerlendirilen
, yalancı negatiflik ise patoloji sonucu malign olduğu halde ÇKBT ‘ de bening olarak değerlendirilen hastalar
için kullanıldı. Elde olunan değerler ile kesinlik ve hassasiyet arasındaki dengeyi değerlendirmek için ROC
eğrisi çizilmiştir. ROC eğrisi göz önünde bulundurularak mide duvar kalınlığı için en yüksek oranda
sensitivite ve spesifite değeri ölçüldü. İstatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences, ver.15.0, Chicago, Illinois –USA, 2006) paket programı kullanıldı.
Dicle Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’ na başvuran ve çalışma kriterlerine uygun toplam 151 hasta
çalışmaya dahil edilerek abdominopelvik BT’ leri incelendi. Hastaların 103’ ü (%63) erkek, 48’ i (%37)
kadın idi. Yaş ortalaması 60 olup yaş aralığı 20–89 idi. Çalışmaya dahil edilen 28 hastaya üniversitemiz
Genel Cerrahi Anabilim Dalında cerrahi tedavi uygulandı.
Çalışmaya dahil edilen hastaların endoskopik biyopsi sonuçlarına gore 129 hastada (%85) malign , 22
hastada (%15) benign bulgular saptandı. Malign hastaların 115 ‘ i (%90) adenokarsinom, 8 ’ i (%6) lenfoma,
3 ‘ ü (%2) skuamöz hücreli karsinom ve 3 ‘ ü (%2) nöroendokrin hücreli tümör olarak tanı aldı. Patoloji
sonucu benign hastalarda bulgular gastropatik değişiklikler lehine yorumlandı.

Malign kitle lezyonların yerleşim yerlerine göre 65 ‘i (%50) antropilorik ,
17‘ si (%14) diffüz ve 14‘ ü (%10) kardia yerleşimliydi.

33‘ ü (%26) korpus,

Malign tanılı hastaların 77 ‘ sinde (%60) peritoneal yayılım 35 ‘ inde (%27) uzak organ metastazı
mevcuttu. Hem peritoneal yayılım hem de uzak organ metastazı hastaların 83 ‘ ünde (%63)
mevcuttu.
Çalışmamızda patolojik sonuçlar altın standart olarak kabul edildiğinde; patoloji sonucu malign
bulunan 129 hastanın 125 ‘sinde (%96) BT bulguları malign bulgular lehine yorumlandı. BT ‘ nin
mide kanseri ön tanısıyla uygun tetkik edilmiş hastada mide kanseri saptama sensitivitesi %96
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olarak bulundu. Patoloji sonucu benign bulunan 22 hastanın 7 ‘sinde (%30) BT bulguları bening
bulgular lehine yorumlandı. BT‘ nin spesifite değeri %30 olarak bulundu. Çalışmamızın ayrıca
ÇKBT ’ nin pozitif prediktif değeri %89, negatif prediktif değeri % 5, testin genel gücü %87 olarak
bulundu.

Patoloji
Toplam

ÇKBT

Kanser
yok

Kanser var
Toplam

Kanser
yok

kanser var

sayı

7

4

11

% ÇKBT kanser
sayı
% ÇKBT kanser
sayı

%63,0
15
%11,0
22

%27,0
125
%89,0
129

%100,0
140
%100,0
151

% ÇKBT kanser

%14,0

%86,0

%100,0

ÇKBT-patoloji çapraz tablosu
Mide duvar kalınlıkları tüm hastalar dahil edilerek en kalın yerinden ölçüldü. Kitlesi mevcut
hastalarda ise kitlenin en kalın yeri ölçüldü. Elde olunan değerler ile kesinlik ve hassasiyet
arasındaki dengeyi değerlendirmek için ROC eğrisi çizilmiştir. ROC eğrisi göz önünde
bulundurularak mide duvar kalınlığı 9.5 mm olarak değerlendirildiğinde en optimal düzeyde
sensitivite ve spesifite değeri elde edildi. Mide duvarı kalınlık değeri 9.5 mm olarak ele
alındığında ÇKBT ‘ nin mide kanseri saptama sensitivitesi %95.3 olarak, spesifitesi %81.8 olarak
hesaplandı.
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ROC eğrisi
Opere edilen 28 hastanın 22 ‘ sinde (%78) perigastrik bölge lenf nodu metastazı mevcuttu. Lenf
nodu metastazı mevcut hastaların ÇKBT ‘ de perigastrik bölgedeki ölçülen en büyük LAP ‘ ın kısa
çapları en düşük 6 mm en yüksek 22 mm olarak ölçüldü . Lenf nodu metastazı tespit edilmeyen 6
(%22) hastanın ÇKBT ‘ de perigastrik bölgedeki lenf nodlarının çapları 6 mm ile 10 mm arasında
değişmektedir.
Mide duvarını değerlendirirken mide lümeninin su, kontrast madde ya da gazla optimum
distansiyonu sağlanmalıdır. Yeterli distansiyon sağlanmadığında normal mide duvarı patolojik
olarak kalın gözükebilir ve kitle yanlış lokalize edilebilinir. Midenin su ile doldurulup duvarının
gerildiği fonksiyonel çift kontrastlı BT incelemesi ile düşük dansiteli lümen ile perigastrik yağ
doku arasındaki duvar yapısının değerlendirilmesi kolaylaşır. Bu sayede kitlenin tespiti ve
doğru evreleme oranları artar. Önceki çalışmalarda BT ' nin gastrik kanserleri saptamada doğruluk
oranı %54-88 oranında değişmektedir. İleri evrelerde bu oran %98'lere çıkmaktadır (16,17).
Teknolojideki gelişmeler ile çok kesitli BT ile ince kesit ve MPR tekniği kullanılarak yapılan
son çalışmalarda erken evre mide kanserini saptama oranları %89 ’ lara çıkmaktadır (18).
Bizim çalışmamızda da mide kanseri tanı ve evrelemesinde zor tespit edilen mukozal
değişiklikleri, duvar kalınlaşması ve kontrastlanmayı optimal düzeyde görüntülemek için ince
kesit ÇKBT tekniği ile çeşitli düzlemlerde değerlendirmeye olanak sağlayan MPR tekniği
beraber kullanıldı. Mide kanseri ön tanısıyla başvuran hastalarda doğruluk oranımızı, patoloji
sonucu altın standart kabul edildiğinde % 96 bulduk. Sohn ve arkadaşları, Kleinhaus ve Militianu
ise yaptıkları araştırmada mide tümörlerinin belirlemesinde sırası ile %86 ve %81 doğruluk
oranları saptamışlardır (19,20). Bizim çalışmamızda elde edilen doğruluk oranları diğer
araştırmacıların elde ettikleri doğruluk oranlarından daha yüksektir. Bu durumun sebebi
kullandığımız BT tekniği yanı sıra hasta profilimizin de rol oynayabileceğini düşündük. Ülkemizde
henüz mide kanseri tarama programlarının olmamasından dolayı, hastalarımız geç evrede
başvurmakta bu da ÇKBT de mide kanseri tespitini kolaylaştırmaktadır.
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Bizim çalışmamızda ROC analizine göre cut-off değeri 9.5 mm olarak ele aldığımızda sensitivite,
spesifite, negative prediktif değeri, pozitif prediktif değeri ve ÇKBT nin mide kanseri saptama
gücünü sırasıyla %95.3, %81.8, %5, %89 ve %87 olarak saptadık.
Mönig ve arkadaşlarlarının opere olan 31 hastada inceledikleri 1253 adet lenf nodunda,
metastaz saptanmayan lenf nodlarının ortalama boyutu 4.1 mm, metastaz saptanan lenf nodlarını
ortalama boyutunu 6.0 mm olarak bulmuşlardır. Metastaz saptanmayan lenf nodlarının %80’nin de
boyut 5 mm nin altnda tespit etmişlerdir. Metastaz saptanan lenf nodlarının %55 inde boyut 5 mm
altında saptanmıştır. Bu nedenle lenf nodu boyutunun ölçümünün metastaz saptamada
endikasyonunun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bizim çalışmamızda ise opere edilen 28 hastanın
22 ‘ sinde (%78) perigastrik bölge lenf nodu metastazı mevcuttu. Lenf nodu metastazı mevcut
hastaların ÇKBT ‘ de perigastrik bölgedeki ölçülen en büyük LAP ‘ ın kısa çapları en düşük 6 mm
en yüksek 22 mm olarak ölçüldü. Lenf nodu metastazı tespit edilmeyen 6 (%22) hastanın ÇKBT ‘
de perigastrik bölgedeki lenf nodlarının çapları 6 mm ile 10 mm arasında değişmektedir. Mönig ve
arkadaşlarının tespitinde bulunduğu gibi lenf nodu boyutunun metastaz saptamada değerli
olmadığı sonucuna vardık (21).
SONUÇ
Mide kanseri ön tanısı ile başvuran hastaların, endoskopik biyopsi sonuçları ile % 96 oranında
ÇKBT bulguları arasında korelasyon bulunmaktadır . Mide kanserini saptama duyarlılığı yüksek
olmasına rağmen, lenf nodu metastazlarında aynı başarı mevcut değildir. Uzak organ
metastazlarını saptamadaki duyarlılığı nedeniyle hastanın tedavisinde yönlendirici rol
üstlenmektedir .
ÇKBT‘ nin yüksek değerelere varan mide kanseri saptama oranları ile; özellikle endoskopi gibi
bazı hastalarca travmatik bulunan işlemler yerine kullanılabilinmesinin önünü açmaktadır. Güncel
teknolojik gelişmeler ışığında ÇKBT‘ nin rolü her geçen gün artmaktadır.
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RENAL KİTLELERDE NEFRON KORUYUCU CERRAHİNİN YERİ VE KLİNİK
DENEYİMLERİMİZ
Serkan Yenigürbüz1, Çetin Dinçel1
Üroloji uzmanı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1. Üroloji Kliniği
ORCID:0000-0002-4862-2103
GİRİŞ-AMAÇ: Kliniğimizde renal kitle tanısıyla nefron koruyucu cerrahi (NKC) uyguladığımız
hastaları değerlendirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde NKC uygulanan 33 hasta değerlendirmeye alındı.
Hastaların genel yaş ortalaması 51,50+11,06 (29-75) ve 10’u kadın 23’ü erkekti. Olguların 14’ünde
sol, 19’unda sağ renal kitle mevcuttu. İki hasta soliter böbrekliydi ve zorunlu NKC operasyonu
uygulandı. Tüm olgular operasyon öncesi rutin biyokimyasal testler, akciğer grafisi, abdominal
ultrasonografi ve opaklı-opaksız tüm batın bilgisayarlı tomografisi ile değerlendirildi. Soliter
böbrekli iki hasta da dahil olmak üzere hiçbir olguda renal fonksiyon testlerinde bozukluk
saptanmadı. Tüm olgular hastanemiz anesteziyoloji kliniği tarafından konsülte edilerek operasyona
engel herhangi bir durum olmadığı tespit edildi.
BULGULAR: Otuzüç NKC operasyonu sonrasında 23 olguda renal hücreli karsinom (RHK)
(%69.6), 9 olguda benign (%27.2) patoloji ve 1 olguda metastatik adenokarsinom (%3.2) tespit
edildi. Malign olguların ortalama tümör çapı 3,89+1,13 (1,5-6,5) cm ve benign olguların ortalama
tümör çapı 3,44+0,68 (2-4) cm bulundu. (p=0,066) Yine malign patoloji saptanan olguların
ortalama yaşı 51,16+10,65 (29-67) ve benign patoloji saptanan olguların ortalama yaşı 52,50+12,93
(35-75) saptandı. (p= 0,0840) RHK saptanan olguların 14’ünde T1a (%60,8), 8’sinde T1b (%34.8)
ve birinde T3a (%4,4) evresinde tümör mevcuttu. T3a RHK saptanan olgunun tümör çapı 3 cm idi.
RHK olguların 4’ünde papiller (%17.3) histoloji saptanırken 17 olguda konvansiyonel RHK
(%65.2) ve 2 olguda kistik RHK (%17.5) mevcut idi. Yine 9 olguda grade I RHK (%39,1), 13
olguda grade II RHK (%56,5), 1 olguda grade III RHK (%4,4) saptandı. Benign patoloji saptanan 9
olgunun 3’ünde angiomyolipom, 3’ünde onkositom, 1’inde hemorajik kist, 1’inde kalsifiye kist ve
1’inde oseöz metaplazi tespit edildi. Bir olguda tümör çapı 1.5 cm olan metastatik adenokarsinom
saptandı.
NKC uygulanan olguların postoperatif dönem izlemlerinde idrar kaçağı veya cerrahi girişim
gerektirecek hemoraji gözlenmedi. Olguların hiçbirinde postoperatif dönemde renal yetmezlik
bulgularına rastlanmadı. Tüm olguların ortalama izlem süresi 22.9 (3-56) ay idi. RHK saptanan
olgulardaki ortalama izlem süresi ise 24.9 (3-56) ay olarak hesaplandı. Ortalama 25 aylık izlem
süresi içerisinde RHK olgularında lokal rekürrens veya uzak metastaz bulgusuna rastlanmadı.
SONUÇ: Günümüzde çeşitli görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanıma girmesi
sonucunda rastlantısal olarak saptanan renal kitlelerin sayısı giderek artmaktadır. Bu rastlantısal
kitlelerin çoğu küçük boyutlarda ortaya çıkmakta ve önemli bir kısmını da benign patolojiler
oluşturmaktadır.
Çalışmamızın sonuçları böbrek tümörü nedeniyle NKC uygulanmasının, düşük mortalite ve
morbidite oranı, 4 cm ve altındaki lezyonlarda radikal nefrektomiye (RN) yakın onkolojik
sonuçlarıyla tercih edilebilir bir yöntem olduğunu göstermiştir. Yine bu grup olgular içerisinde
benign patolojiye rastlama sıklığının azımsanmayacak bir oranda olmasından dolayı NKC ile
gereksiz böbrek kayıpları da önlenmiş olmaktadır. Sonuç olarak NKC etkin bir lokal kontrol
sağlaması, fonksiyonel böbrek dokusunun korunması ve benign patolojilerin kesin olarak tanınması
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avantajlarından dolayı 4 cm’nin altındaki renal kitlelerde ilk tedavi seçeneği olarak göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler:Renal Kitle, Nefron Koruyucu Cerrahi.
GİRİŞ VE AMAÇ
Böbrek tümörlerinin ilk doğru değerlendirilmesi 1826’da Konig’in gözlemlerine
dayanmaktadır.(1) 1855’te Robin solid böbrek tümörlerini incelemiş ve renal tümörlerin böbreğin
tübüler epitelinden kaynaklandığı kararına varmıştır.(2) İlk planlı nefrektomi ise 1869 yılında
Simon tarafından gerçekleştirilmiştir.(3) Robson tarafından 1963 yılında tanımlanan radikal
nefrektomi ile elde edilen yüksek yaşam süreleri bu yöntemi düşük evreli böbrek tümörü
tedavisinde altın standart haline getirmiştir.(4) Ancak soliter böbreği, kronik renal yetmezliği
veya karşı taraf renal fonksiyonu etkileyecek sistemik hastalığı bulunan ya da bilateral tümör
saptanan olgularda uygulanacak cerrahi girişimde varolan sağlam böbrek dokusunu korumak
gerekmektedir. Mümkün olan en fazla fonksiyone parankimin bırakılarak tümörün çıkarılması
anlamına gelen Nefron Koruyucu Cerrahi’de (NKC) radikal nefrektomi ile kıyaslanabilecek uzun
yaşam süreleri elde edilmesi ve cerrahi teknikteki gelişmeler (iskemik renal hasardan korunma
yöntemlerinin geliştirilmesi, renal vasküler cerrahi deneyimlerinin artması) bu yönteme ilgiyi
artırmıştır. Bunlarla birlikte günümüzde küçük, düşük evreli, periferal yerleşimli, insidental
saptanmış böbrek tümörü olgularına da
parsiyel nefrektominin uygulanmaya başlaması ile
NKC’ninendikasyonları genişlemiştir.(5) Parsiyel nefrektomi, benign tümörler için tüm böbreğin
çıkarılmasını önlemek hem de uzun dönem böbrek yetmezliği riskini azaltmak gibi avantajları
yanında multisentrik olgularda satellite tümörün çıkarılamaması ile lokal rekürrense yol açabilmesi
gibi dezavantaja da sahiptir.(6-8).
Son 20 yıl içersinde görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ve bu yöntemlerin yaygın kullanımına
paralel olarak tanı konan renal kitlelerin sayısında belirgin bir artış olmuştur. Bu renal kitlelerin
büyük çoğunluğu rastlantısal olarak saptanmakta ve çapları sıklıkla 3 ile 5 cm arasında değişmektedir.(9-11) Bu da günümüzde renal kitlelere yaklaşımı büyük oranda değiştirmiştir. Amerika
Birleşik Devletleri’nde 1998 ile 2002 yılları arasında nefron koruyucu cerrahi (NKC) ve radikal
nefrektomi (RN) sayıları her yıl artış göstermiş ve 2002 yılında 23375 RN ve 4272 NCK
uygulanmıştır. Yine bu yıllar içersinde uygulanan NKC oranı %7.9’dan %15.5’e çıkmıştır.(12)
Renal hücreli kanser (RHK) nedeniyle NKC ilk kez soliter böbrekli hastalarda uygulama alanı
bulurken bu yöntemin karşı böbreği sağlam, seçilmiş olgularda da RN operasyonuna alternatif
olarak başarıyla uygulanabileceği çeşitli araştırmacılarca ortaya konmuştur.(13-15) Dört cm’den
küçük renal kitle nedeniyle radikal nefrektomi veya NKC uygulanmış hastalarda benzer kansere
özgü sağ kalım oranları ve onkolojik sonuçlar rapor edilmiştir. On yıllık onkolojik ve fonksiyonel
izlemler, özellikle 4 cm’in altında renal tümör nedeniyle NKC yapılan hastalarda %100’e yakın
sağ kalım oranları göstermektedir.(16) Frank ve ark. 1 cm’nin altındaki solid renal kitlelerin %
46.3’ünün, 1 ile 4 cm arasındaki kitlelerin ise %21’inin benign nitelikte olduğunu
bildirmişlerdir.(17) Sık rastlanan küçük renal kitlelere RN uygulanması birçok benign lezyonun
fazladan tedavi edilmesine ve hastalarda böbrek kaybına yol açabilmektedir. Avrupa Üroloji
Rehberinde RHK tedavisinde 4 cm’nin altındaki renal kitlelere NKC önerilmektedir.(18) Yine bu
rehberde 4 ile 7 cm arasındaki tümörlerin NKC ile tedavi edilebileceği ancak bu olgulara daha
dikkatli yaklaşım gerektiği vurgulanmaktadır. Bazı araştırmacılar 4-7 cm arasındaki tümörlere de
parsiyel nefrektomi uygulayarak NKC endikasyonlarının başarıyla genişletilebileceğini savunsalar
da bu çalışmaların uzun dönem sonuçlarının beklenmesi gerekmektedir.(19-21) Biz de bu
çalışmamızda 2003-2007 tarihleri arasında kliniğimizde uyguladığımız NKC olgularının patolojik
sonuçlarını ve sağkalım oranlarını değerlendirdik.
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Yetişkin tümörlerin % 3’ünü oluşturan Renal Hücreli Karsinom (RHK), ürolojik kanserlerin en
ölümcül olanıdır.(22) Primer malign renal tümörlerin %85’i adenokarsinomdur. Bir fikir vermek
gerekirse RHK’lu hastaların yaklaşık %40’ı bu hastalıktan ölürler. Bu rakam prostat ve mesane
kanseri için % 20’dir. ABD’de her yıl 30.000 yeni vaka rapor edilir ve bunların 12.000’i bu
hastalıktan ölür.(22) Amerikan kanser derneği tarafından ABD’de 2003’de 31900 renal pelvis ve
böbrek tümörü tanısı konulacağı öngörülürken, bu sayı 2004’de 35710 olarak gerçekleşmiştir.(23)
Yani her yıl 100.000 nüfusta 8.7 yeni vaka tespit edilmektedir. RHK insidansı 1970’lerden beri,
beyazlarda %3, zencilerde %4 artmaktadır.(24) Bunun sebebi muhtemelen son yıllarda
kullanıma giren görüntüleme yöntemleri (US, BT) ile yapılan rutin incelemelerdir.(25) Erkek/kadın
oranı 3/2’ dir.(22) Genellikle yaşlı hastalığı olup en çok 6. ve 7. dekatta görülür. İnsidansı
zencilerde % 10-20 daha fazla olup bunun tam sebebi bilinmemektedir.(8) RHK’lu hastaların çoğu
sporadiktir. Ulusal kanser enstitüsü % 4 ailesel hastalık belirlemiştir. RHK çocuklukta ender
görülür. Çocukluk yaşındaki tüm böbrek tümörlerinin ancak %2.3-6.6’sı RHK’dur.(26-29)
Çocuklarda ortalama görülme yaşı 8-9 dur ve erkek/kız oranı eşittir.
RHK’un proksimal tübülü epitelinden
kaynaklandığı düşünülmekteydi. Bu özellikle berrak
hücreli tipleri için hala doğrudur. Ancak, bugün özellikle kromofobik ve papiller RHK’un nefronun
distal alanlarından geliştiği biliniyor.(30,31) Obez, düşük sosyo-ekonomik düzeyli ve kırsal
kesimli insanlarda daha çok görülmektedir. Ancak bunun nedeni tanımlanamamıştır.(32-35)
Bugün kabul edilen tek çevresel risk faktörü tütündür. Ancak bunun da riski kontrollere göre
sadece 1.4-2.3 tür. Özellikle çok içilmesi ve uzun süreli kümülatif doz daha etkilidir.(32,36,37)
Tütün çiğneyenlerde bu riskin daha fazla olduğu belirtilmiştir. RHK’un metal işçilerinde,fırında
çalışanlarda, asbestoza ve kadmium’a maruz kalanlarda biraz daha fazla olduğu
gösterilmiştir.(38) Radyasyon tedavisi ve antihipertansif alanlarda az oranda bir risk artımı
belirtilmiştir.(39) Yine hipertansiyonlu, diabetik ve antihipertansif kullananlarda bu riskin yaklaşık
2 kat arttığı belirlenmiştir.(35,37,40-42) Ayrıca son dönem böbrek hastalığı ve tüberoz skleroz gibi
familyal sendromu olanlarda bu riskin arttığı gösterilmiştir.(43-45)
Son yıllarda RHK’un moleküler genetiği ile ilgili önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu konuda
yeni familyal sendromlar bulunduğu gibi; bu malignitenin sporadik ve familyal formları ile
ilgili supresor genler ve onkogenler tanımlanmıştır.(46-49) Şeffaf hücreli karsinomda 3.
kromozomun kısa kolunda DNA kaybı olduğu ve Von Hippel- Lindau (VHL) supresor geninin
burada lokalize olduğu gösterilmiştir.(50) Papiller hücreli karsinom kromozom 7 ve 17 de trizomi,
kromozom 1, 16 ve Y’deki anormalliklerle karakterizedir.(30-51)
RHK’lar, gros yuvarlak veya oval tümörlerdir. Çevresinde komprese olmuş parankim veya fibröz
doku vardır. İnfiltratif görüntü sergileyebilirler.(37) Birkaç milimetreden
tüm
abdomeni dolduracak kadar büyüklükte olabilirler. Üç cm’den küçük tümörler daha önceleri
benign adenom olarak klasifiye edilirdi. Oysa bugün patologların ortak düşüncesi, onkositom
dışındaki tümörlerin benign ve malign ayırımını yapacak histolojik ve ultrastriktürel kriter
olmadığıdır.(52) Kesit yüzeyinde sarı-kahverengi tümör dokusu gözlenir. İçinde fibrotik,
nekrotik veya hemorajik alanlar vardır. Olguların % 10-25’inde kistik dejenerasyon,% 1020’sinde linear veya plak şeklinde kalsifikasyon gözlenebilir.
1990’lardan önce RHK geleneksel olarak 4 gruba ayrılırdı:Şeffaf hücreli, granüler hücreli,
tübülopapiller ve sarkomatoid RHK. Bugün yapılan değişikliklerle bu sınıflama yeniden
belirlenmiştir.(51) Herşeyden önce kromofob hücreli karsinom adıyla yeni bir subtip ortaya
konmuştur. Ayrıca granüler hücreli tümörler yeniden sınıflandırılmış ve sarkomatoid lezyonların
ayrı bir türden ziyade diğer histolojik subtiplerden derive olan kötü diferansiye elemanlar olduğu
anlaşılmıştır.(30,51-53) Son konudaki bugünkü yaklaşım; primer histolojik tipi belirledikten
sonra sarkomatoid elemanların varlığı ve derecesini saptamaktır. Granüler tümörler bugün,
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papiller RHK, toplayıcı kanal karnseri veya kromofob hücreli karsinomun eozinofilik varyantı
olarak sınıflandırılır.(30,53)
İlk formal evrelendirme sistemi 1958’de Flock ve Kadesley tarafından tümör fiziksel özellikleri ve
tümör yayılımı göz önüne alınarak yapılmıştır. Daha sonra vasküler yayılımda bunun üzerine
eklenerek Robson 1969’da yeni bir evrelendirme sistemi oluşturmuştur. Başlangıçta Robson
evrelendirme sistemi sıklıkla kullanılmış olmasına rağmen sonradan prognoz ile korelasyonunun
çok az olduğu gösterilmiştir.(54) 1990’lara kadar RHK sınıflaması için Flocks ve Kadensky’nin
Robson modifikasyonu kullanılmaktaydı.(4,55) Bunun bazı kısıtlamaları daha sonra belirlendi.
Primer problem evre 3’de daha belirgindi. Çünkü bu evrede lenfatik metastaz gibi son derece kötü
bir prognostik faktör ile, venöz tutulum gibi cerrahi tedavi ile kür sağlanabilecek durumlar aynı evre
içinde değerlendiriliyordu. Bazı çalışmalarda evre 2 ile evre 3 aynı sağkalım özelliği
gösteriyordu.(56) “International
Union Against Cancer”(IUAC) kuruluşunun önerdiği TNM
sistemi bu konuda önemli bir gelişme sağlamış, venöz tutulum ile lenfatik metastazı birbirinden
ayırıp anatomik sınırları da daha ayrıntılı belirlemiştir.(57)
Küçük T1 tümörler için NKC’nin yaygın olarak kullanılması T1 eşik değerini yalnız prognostik
değer olarak değil aynı zamanda NKC için uygunluk olarak önemli hale getirdi. Hafez ve ark.
tarafından yapılan NKC için optimal eşik değer çapını belirledikleri çalışmada 4 cm’den küçük
tümörlerin büyük tümörlerden daha iyi sağkalım gösterdiği saptandı. Son 10 yıl içinde büyük klinik
serilerin ışığında 4 cm ve küçük tümörlerde NKC’nin etkili ve güvenle uygulandığı gösterildi. Ve
bunların sonucunda 2002 TNM sınıflamasında 4 cm eşik değer alınarak T1 kategorisi T1a ve T1b
olarak değiştirildi. Dört cm’den küçük tümörlerde NKC uygulanmasına rağmen; anatomik olarak
uygun, yeterli cerrahi marjın elde edilebildiği büyük tümörlü hastalarda da NKC uygulanabilirliği
gösterildi.(54)
Böbreklerin retroperitoneal bölgedeki gizli lokalizasyonları nedeniyle, bir çok tümör ileri evreye
gelene kadar semptomsuz ve non- palpabl kalabilir. Bugün non-invazif yöntemler sayesinde
RHK’ların yaklaşık % 50’si insidental olarak teşhis edilir. Bir çok çalışma bunların böbreğe sınırlı
olduğunu ve prognozlarının iyi olduğunu göstermektedir.(58-60) RHK’daki semptomlar lokal
tümör büyümesine, hemorajiye, paraneoplastik sendromlara veya metastatik hastalığa bağlı
olabilir. Klasik triad olan; yan ağrısı, hematüri ve palpabl kitle birlikteliği eski serilerde % 10
dolaylarında ise de, bugün bu oran daha da azalmıştır.(61) Bu durum aynı zamanda ileri hastalığa
işaret eder. İleri hastalığın diğer belirtileri; kilo kaybı, ateş, gece terlemeleri veya fizik muayenede
palpe edilen servikal lenfadenopati, varikosel ve alt ekstremite ödemidir. Ayrıca kemik ağrıları ve
öksürük gibi metastatik bulgularda görülebilir.
Paraneoplastik (PNP) sendromlar RHK’lu hastaların % 20’sinde görülür. PNP sendromlar böbrekte
zaten salgılanan renin, eritropoetin, prostoglandinler gibi maddelerin normalden daha fazla
salgılanmasıyla veya böbrekte bulunmayan paratiroid hormon, HCG, insülin ve çeşitli
sitokinlerin salgılanmasıyla ortaya çıkar.(62,74) Bu faktörler kilo kaybı, ateş ve anemi gibi
semptomların gelişmesinden sorumludurlar. Hipertansiyon, hiperkalsemi, polisitemi, Cushing
sendromu, hiperglisemi ve nöromyopati görülen diğer belirtilerdir. PNP sendromların en
önemlilerinden bir taneside non-metastatik hepatik disfonksiyon(Stauffer sendromu)dur. Bu
olguların % 3-20’sinde görülür.(64,65) Hastalarda alkalen fosfataz yüksekliği, protrombin zamanı
yükselmesi, hipoalbüminemi, bilüribin ya da transaminaz yüksekliği saptanır.(62) Diğer sık
görülen bulgular trombositopeni ve nötropenidir. Patolojik etkiyi sitokinlerin yaptığı düşünülür.(66)
RHK’un genetik ve biyolojisi ile ilgili bilgilerimizin artmasına rağmen, bugün hastalığın
tedavisinde tek küratif seçeneği radikal nefrektomidir. Robson ve arkadaşları(1969), Evre 1 ve Evre
2 hastalarda sırasıyla % 66 ve % 64 toplam sağkalım elde etmişler ve bu cerrahiyi “Altın Standart”
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olarak kabul etmişlerdir. Robson’un tanımladığı radikal cerrahide rejyonel lenfadenektomi
operasyonun bir parçasını oluşturmaktadır.(67) RN’nin prensibi, renal arter ve ven’in erken
bağlanması, böbreğin gerota dışından çıkartılması, aynı taraf sürrenalin alınması ve diafragma
krus’undan aort bifurkasyonuna kadar rejyoner lenfadenektomi yapılmasıdır.
Son yıllarda RN sırasında sürrenalektominin yeri sorgulanmaktadır. Özellikle sürrenalin
çıkarılmadığı nefron koruyucu cerrahilerde lokal nüks oranlarının aynı olması, sürrenalektomi
yapılan RN’li hastalarda % 3 civarında tutulum saptanması ve bunların çoğunun hematojen
yayılım ile olduğunun gösterilmiş olması, sürrenal tutulumların hemen hepsinin preoperatif
görüntülemelerle saptanması, büyük üst pol tümörleri dışında
rutin sürrenalektominin gerekli olmadığını düşündürmektedir.(68-70)
Lenfadenektomi de yine gündemde olan bir tartışmadır. Daha doğru evrelemeye olanak sağlaması,
lokal rekürrens riskini azaltması ve de sağ kalım oranını artırması lenfadenektominin beklenen
faydaları olmakla beraber, lenfadenektominin gerekliliği eskiden beri tartışılagelen bir konudur.
Terrone ve ark. doğru bir klinik evreleme için en az 12 adet lenf nodunun çıkarılması gerektiğini
bildirmişlerdir.(67) Aslında lenfatik tutulumun yaşam süresini kısalttığı bilinmektedir. Lenf
nodu metastazı olan hastalarda 5 yıllık yaşam süresi % 11-35 arasında verilmektedir.
Ancak başka yayılımın
olmadığı
yalnızca
lenf nodu tutulumu olan hasta yok
denecek kadar azdır. Renal hücreli karsinomda lenf nodu tutulumu olasılığı ortalama olarak %20
olup, lenf modu tutulumu klinik lokalize tümörlerde %2-9 arasında değişmekte iken, renal ven
invazyonu olan ya da metastatik hastalığı olanlarda ise %45’e kadar yükselmektedir.(67)
Böbrek tümörlerinde nefron koruyucu cerrahi (NKC) ilk kez 1890 yılında Czerny tarafından
tanımlamıştır.(71) Bu konuya olan ilgi; böbrek görüntülemesindeki gelişmelerle, renal
vasküler cerrahide ki deneyim artması ile, iskemik renal hasarın önlenmesindeki gelişmelerle,
düşük evredeki
insidental
tümörlerin artmasıyla ve bu cerrahiye giden hastaların iyi
seyretmesiyle artmıştır. NKC, tümörün çıkartılması ve olabilecek en geniş böbrek
parankiminin bırakılmasını esas alan bir cerrahidir.
Kesin endikasyonları; soliter böbrekte tümörü, bilateral renal kitle ve ciddi böbrek yetmezliği
olarak tanımlanmışken relatif endikasyonlar ise; önceden böbrek hastalığı geçirmiş kontralateral
böbrek(Nefrolitiazis, pyelonefrit, UPJ darlığı, reflü vs.), böbrek yetmezliği oluşturabilecek
sistemik hastalık varlığı(Diabet, HT vs.) ve multifokalite(Genetik sendromlar, VHL vs.) olarak
uygulanmaktdır.
Son 10 yılda majör klinik serilerde NKC’nin etkinliğinive güvenilirliğini gösteren sonuçlar
yayınlanmaktadır. ABD’de NKC oranı 100,000 kişide 0,21 iken bu oran 2002’de 1,6’ya kadar
yükselmiştir.(72) Beş yıllık hastalığa özgü sağkalım oranları % 97’lere kadar çıkabilmekte ve
RN’den farklılık göstermemektedir.(73-77) Hafez ve ark. böbrek hücreli karsinom nedeniyle NKC
uygulanan, pT1 ve pT2 hastalarda %92, 5 yıllık sağkalım bildirmişler ve tümör boyutu azaldıkça
(özellikle 4 cm’nin altında) sağ kalımın daha da arttığını ifade etmişlerdir. Lee ve ark. 4 cm ve daha
küçük böbrek hücreli kanserli hastalarda NKC ile radikal nefrektomiyi karşılaştırmışlar ve NKC’nin
radikal nefrektomi kadar güvenli bir yöntem olduğunu saptamışlardır.(72) Elektif NKC yapılmış
küçük çaplı tümörlerde lokal nüks oranı %0 ile %0,6 arasında değişmektedir.Bu oranlar radikal
nefrektomiden farklı değildir. Ancak zorunlu endikasyonla opere edilen vakalarda ve 4 cm’den
büyük böbrek hücreli kanseri olan vakalarda lokal nüks oranı daha yüksek olmaktadır.(72)
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NKC’nin radikal nefrektomiye göre esas avantajı renal yetersizlikten kaçınılmasıdır. Olası cerrahi
komplikasyonlar: idrar kaçağı, hemoraji, arteriovenöz fistül, perirenal hematom, enfeksiyon, abse
gelişimi olarak sıralanabilir. Zorunlu endikasyonla NKC yapılan hastalarda %49 oranında
komplikasyon gözlenirken, elektif endikasyonla NKC yapılanlarda bu oran %17 saptanmıştır. Yatış
süreleri zorunlu endikasyonla yatanlarda daha uzun saptanmıştır.(72) Ameliyat sırasında renal venin
klemplenmemesinin intraoperatif iskemiyi azalttığı ve kesilmiş venlerin tanınmasını kolaylaştırdığı
ifade edilmektedir.(72)
Böreğin sıcak iskemi süresi 30 dakikadır. Bunu aşan zamanlar için böbreğin yüzeyinin buzla
soğutulması önerilmektedir. Soğuk iskemi süresi 3 saate ulaşmaktadır. Renal arter oklüze
edildikten 10 dakika içinde soğuk uygulama yapılmalıdır. Hem soğuk hem de sıcak iskemik
cerrahide renal arter oklüzyonundan 5-10 dakika önce mannitol İV olarak verilmelidir.(72)
MATERYAL METOD
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Üroloji Kliniğinde renal kitle tanısıyla NKC
uygulanan 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların genel yaş ortalaması 51,50+11,06 (29-75) ve
10’u kadın 23’ü erkekti. Preoperatif bilgisayarlı tomografik değerlendirmede kitle boyutları 1.5 cm
ile 6,5 cm arasında değişmekteydi ve olguların 14’ünde sol, 19’unda sağ renal kitle mevcuttu. İki
hasta soliter böbrekliydi ve zorunlu NKC operasyonu uygulandı. Tüm olgular operasyon öncesi
rutin biyokimyasal testler, akciğer grafisi, abdominal ultrasonografi ve opaklı-opaksız tüm batın
bilgisayarlı tomografisi ile değerlendirildi. Kitle özellikleri tomografi ile net olarak
değerlendirilemeyen 7 hastaya manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Soliter böbrekli iki hasta da
dahil olmak üzere hiçbir olguda renal fonksiyon testlerinde bozukluk saptanmadı. Tüm olgular
hastanemiz anesteziyoloji kliniği tarafından konsülte edilerek operasyona engel herhangi bir durum
olmadığı tespit edildi.
Kliniğimizde tüm NKC operasyonları Novick AC ve arkadaşlarının tanımladığı yöntem
kullanılarak gerçekleştirildi.(78) Genel anestezi altında lombotomi pozisyonunda 12. kot alındıktan
sonra tabakalar geçilip Gerota fasyası açıldı. Tümör üzerindeki pararenal yağ tabakası korunarak
böbrek serbestleştirildi. Multisentrik tümör olasılığı göz önünde bulundurularak tümör çevresi ve
tüm sağlıklı böbrek dokusu palpasyonla kontrol edildi. Ek bir tümör saptanmayan olgularda tümör
lokalizasyonuna göre polar nefrektomi veya wedge rezeksiyon uygulandı. Kitle rezeke edilirken
birkaç milimetrelik sağlıklı parankim dokusunun da çıkarılmasına dikkat edildi. Santral yerleşimli
tümörü olan sadece 3 olguda renal arter klemplenerek 30 dakikalık sıcak iskemi süresini aşmadan
wedge rezeksiyon ve hemostaz sağlandı. Bir olguda soğuk iskemi uygulandı. Kalan 29 olguda
pedikül kontrolüne gerek duyulmadı. Rezeksiyonu takiben toplayıcı sistemde açıklık olup olmadığı
kontrol edildi. Toplayıcı sistem açıklığı 3/0 poliglikolik asit, parankim açıklığı ise 0 poliglikolik asit
sütür materyali kullanılarak kapatıldı. Hemostazdan emin olunduktan sonra loja tam dren konarak
işlem sonlandırıldı.
Tüm olgular postoperatif birinci ayda böbrek fonksiyon testleri, tam idrar tahlili ve abdominal USG
ile kontrol edildikten sonra, ilk bir yıl 3 ay, ikinci yıl 6 ay ve sonrasında yıllık olarak böbrek
fonksiyon testleri, tam idrar tahlili, abdominal USG, akciğer grafisi ve tüm batın bilgisayarlı
tomografisi ile izlendiler.
BULGULAR
Kliniğimizde 2003-2008 tarihleri arasında uygulanan 33 NKC operasyonu sonrasında 23 olguda
RHK (%69.6), 9 olguda benign (%27.2) patoloji ve 1 olguda metastatik adenokarsinom (%3.2)
tespit edildi. Malign olguların ortalama tümör çapı 3,89+1,13 (1,5-6,5) cm ve benign olguların
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ortalama tümör çapı 3,44+0,68 (2-4) cm bulundu. (p=0,066) Yine malign patoloji saptanan
olguların ortalama yaşı 51,16+10,65 (29-67) ve benign patoloji saptanan olguların ortalama yaşı
52,50+12,93 (35-75) saptandı. (p= 0,0840) RHK saptanan olguların 14’ünde T1a (%60,8), 8’sinde
T1b (%34.8) ve birinde T3a (%4,4) evresinde tümör mevcuttu. T3a RHK saptanan olgunun tümör
çapı 3 cm idi. RHK olguların 4’ünde papiller (%17.3) histoloji saptanırken 17 olguda
konvansiyonel RHK (%65.2) ve 2 olguda kistik RHK (%17.5) mevcut idi (Tablo 1). Yine 9 olguda
grade I RHK (%39,1), 13 olguda grade II RHK (%56,5), 1 olguda grade III RHK (%4,4) saptandı
(Tablo 2). Benign patoloji saptanan 9 olgunun 3’ünde angiomyolipom, 3’ünde onkositom, 1’inde
hemorajik kist, 1’inde kalsifiye kist ve 1’inde oseöz metaplazi tespit edildi (Tablo 3). Bir olguda
tümör çapı 1.5 cm olan metastatik adenokarsinom saptandı. Bu olgu primer odak aranması
açısından gereken kliniklere refere edildi.
NKC uygulanan olguların postoperatif dönem izlemlerinde idrar kaçağı veya cerrahi girişim
gerektirecek hemoraji gözlenmedi. Bir olguda (%3.7) tekrar hospitalizasyon gerektiren hematüri
oluştu. Bu olgunun da hematürisi yakın izlem, yatak istirahati ve hidrasyon ile düzeldi. Olguların
hiçbirinde postoperatif dönemde renal yetmezlik bulgularına rastlanmadı. Tüm olguların ortalama
izlem süresi 22.9 (3-56) ay idi. RHK saptanan olgulardaki ortalama izlem süresi ise 24.9 (3-56) ay
olarak hesaplandı. Ortalama 25 aylık izlem süresi içerisinde RHK olgularında lokal rekürrens veya
uzak metastaz bulgusuna rastlanmadı.

Tablo 1. RHK olgularının histolojik tiplere göre dağılımı

T1a

T1b

3

1

9

7

Kistik tip RHK

2

0

Toplam

14

8

Papiller tip RHK
Konvansiyonel

tip

T3a

1

RHK

https://www.29ekim.org/

1

243

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
Tablo 2. RHK olgularının patolojik evre ve histolojik grade dağılımı
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Tablo 3. NKC sonrasında benign patoloji saptanan olgular
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1
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1

TARTIŞMA
Böbrek tümörleri tüm erişkin kanserlerin yaklaşık %3 kadarından sorumludur ve en agresif ürolojik
kanserlerden biridir.(79) Renal hücreli kanser ise yetişkin kanserlerinin %2 kadarını oluşturur ve
üriner sistem tümörleri içinde hastalığa bağlı ölüm oranı en yüksek tümörlerdir.(23) Günümüzde
çeşitli görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanıma girmesi sonucunda rastlantısal olarak
saptanan renal kitlelerin sayısı giderek artmaktadır. Bu rastlantısal kitlelerin çoğu küçük boyutlarda
ortaya çıkmakta ve önemli bir kısmını da benign patolojiler oluşturmaktadır.(9-11,17) .
Bu nedenlerle son 20 yıl içersinde NKC yaklaşımları giderek yaygınlık kazanmaktadır. NKC ile
benign patoloji nedeniyle böbrek dokusunun kaybedilmesi engellenebilmektedir. Yine RHK
olgularda NKC uygulanarak böbrek dokusu korunurken RN sonuçlarına yakın başarıda onkolojik
sonuçlar elde edilebilmektedir.(13-15) Hafez ve ark. böbrek hücreli karsinom nedeniyle NKC
uygulanan, pT1 ve pT2 hastalarda %92, 5 yıllık sağkalım bildirmişler ve tümör boyutu azaldıkça
(özellikle 4 cm’nin altında) sağ kalımın daha da arttığını ifade etmişlerdir. Lee ve ark. 4 cm ve daha
küçük böbrek hücreli kanserli hastalarda NKC ile radikal nefrektomiyi karşılaştırmışlar ve NKC’nin
radikal nefrektomi kadar güvenli bir yöntem olduğunu saptamışlardır.(72)
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Sağlıklı böbrek dokusunun korunması, soliter böbrekli olgularda ve karşı böbreğinde bir patolojisi
bulunan olgularda bir zorunlulukken, karşı böbreği normal olgularda da ilerde gelişebilecek olası
böbrek patolojilerinde böbrek yetmezliğinden sakınmak amacıyla elektif olarak da
uygulanmaktadır.
Günümüzde 4cm’nin altındaki renal kitlelere elektif NKC uygulaması Avrupa Üroloji Rehberinde
de önerilen bir tedavi yöntemi olarak yer almaktadır.(18) Onkolojik cerrahi prensipleri göz önüne
alındığında organ koruyucu yaklaşımlarda lokal rekürrens ve radikal cerrahi kadar etkinliği
olmayabileceği kaygısı uyanmaktadır. Ancak literatürdeki geniş seriler gözden geçirildiğinde RN
ile elde edilen 5 yıllık kansere özgü sağkalım (KÖS) oranları %86-98.4 iken, NKC ile bu oran %89100 arasında değişmektedir.(19,20,80-83) Yine bu çalışmalarda RN sonrası lokal rekürrens oranları
%0-2.3 arasında değişirken NKC sonrası bu oranlar %0-5.9 olarak bildirilmiştir. Bizim
çalışmamızda da patolojik evreleri T1a, T1b ve T3a arasında değişen 23 RHK olgusunda ortalama
24.9 aylık izlemde, olgularda lokal nüks veya uzak metastaz saptanmamıştır. Literatürdeki
çalışmalar RHK tedavisinde uygun seçilmiş olgularda NKC’nin RN’ye yakın oranlarda onkolojik
başarı sağladığını düşündürmektedir.
NKC operasyonu sonrasında gelişen komplikasyonlar klinik deneyimlerin artmasına paralel olarak
azalmaktadır. Olası cerrahi komplikasyonlar: idrar kaçağı, hemoraji, arteriovenöz fistül, perirenal
hematom, enfeksiyon, abse gelişimi olarak sıralanabilir.(72) Amerika Birleşik Devletlerinde 20022003 yılları arasında yapılan 3019 NKC ve 18575 RN ‘yi karşılaştıran bir çalışmada iki cerrahi
teknik arasında mortalite, morbidite ve hastanede kalış süreleri açısından anlamlı bir fark
saptanmamıştır.(84) NKC sonrası en sık görülen komplikasyon idrar kaçağıdır. Bu komplikasyona
%1.4-17.4 arasında rastlandığını çeşitli araştırmalar bildirmiştir.(19,81,85,86) İdrar kaçağı toplayıcı
sistem onarımı da gerektiren büyük, endofitik tümörlerin rezeksiyonundan sonra daha yüksek
oranlarda bildirilmiştir.(87) Çoğu idrar fistülü spontan olarak düzelir. Nadir olgularda endoskopik
olarak üreteral stent konması veya perkütan olarak ürinomun drenajı gerekebilir. Bizim
uyguladığımız 33 NKC girişiminde hiçbir olguda idrar kaçağı gözlenmedi. NKC’nin diğer bir
önemli komplikasyonu akut veya gecikmiş hemorajidir ve olguların %1.3-7.9‘u arasında
gelişebilmektedir. (19,86,88,89) Kliniğimizde uyguladığımız NKC olgularından birinde (%3) tekrar
hospitalizasyon gerektiren geç kanama gözlendi. Hastanın hemorajisi yatak istirahati ve konservatif
tedavi ile kontrol altına alındı. Konservatif yöntemler ile kontrol altına alınamayan hemorajilerde
embolizasyon veya tekrar bir cerrahi girişim gerekebilmektedir. Akut böbrek yetmezliğine
genellikle elektif NKC olgularında rastlanmazken, zorunlu NKC uygulanan olgularda önemli bir
komplikasyon olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Olgularımızın ikisinde soliter böbrek
nedeniyle zorunlu NKC uygulanmasına rağmen akut böbrek yetmezliği gözlenmedi. Yine elektif
NKC uygulanan olgularda da postoperatif dönemde böbrek yetmezliği ile karşılaşılmadı.
Kliniğimizde uygulanan 33 NKC olgusunda karşılaştığımız komplikasyonlar ve bunların görülme
oranları literatür ile paralellik göstermektedir.
Rastlantısal olarak tanı konan 4 cm’nin altındaki renal kitlelerde benign patoloji çıkma olasılığı da
bulunduğundan bu olgulara uygulanacak RN operasyonu gereksiz böbrek kaybına yol açmaktadır.
Bu gibi rastlantısal tümörlerde benign patolojiye rastlanma sıklığı %17-21 arasında
değişmektedir.(17,90) Bizim serimizde benign patolojiye rastlanma olasılığı %27.2 olarak bulundu.
Benign olguların ortalama tümör çapı 3,44+0,68 (2-4) cm, malign olguların ortalama tümör çapı
3,89+1,13 (1,5-6,5) cm bulundu ve aralarında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. (p=0,066) Bu
bulgular 4 cm’nin altındaki renal kitlelerde azımsanmayacak bir oranda benign patoloji
saptanabileceğini düşündürmektedir.
Çalışmamızın sonuçları böbrek tümörü nedeniyle NKC uygulanmasının, düşük mortalite ve
morbidite oranı, 4 cm ve altındaki lezyonlarda RN’ye yakın onkolojik sonuçlarıyla tercih edilebilir
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bir yöntem olduğunu göstermiştir. Yine bu grup olgular içerisinde benign patolojiye rastlama
sıklığının azımsanmayacak bir oranda olmasından dolayı NKC ile gereksiz böbrek kayıpları da
önlenmiş olmaktadır. Sonuç olarak NKC etkin bir lokal kontrol sağlaması, fonksiyonel böbrek
dokusunun korunması ve benign patolojilerin kesin olarak tanınması avantajlarından dolayı 4
cm’nin altındaki renal kitlelerde ilk tedavi seçeneği olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler:Renal Kitle, Nefron Koruyucu Cerrahi
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GİRİŞ
Benign meme lezyonları günümüzde oldukça sık görülmektedirler. Birçok kadın yaşamının her
hangi bir döneminde meme ile ilgili şikâyetler yaşamakta ve hastaneye başvurmaktadır. Benign
meme lezyonları tanımı meme dokusunun gelişimi esnasında meydana gelebilecek ufak bir
bozukluktan, malignite riskini birkaç kat artıran lezyonlara kadar birçok farklı durumu
kapsamaktadır. Bu sebeple 2009 yılında benign meme lezyonları için ANDI sınıflaması yapılmıştır.
Bu sınıflamayla, meme gelişim aşamalarındaki durumlar normal, bozukluk ve hastalık şeklinde
kategorize edilmiştir. Bozukluk sınıfına giren fibroadenom, fibrokist, duktal ektazi gibi lezyonlar
malignite potansiyeli taşımazken atipi içeren proliferatif lezyonlar değişen oranlarda premalign
potansiyel taşır (1). Ancak herhangi bir sebeple görüntüleme tetkiklerinde benign meme lezyonu
varlığı tespit edildiğinde hastanın periyodik kontrollere çağrılarak fizik muayene ve görüntüleme
yapılması önerilmektedir. Görüntüleme tetkik sonuçlarının yorumlanmasında ortak dil oluşturmak
amacıyla BIRADS (Breast Imaging Reporting And Data System) sözlüğü oluşturulmuştur(2). Bu
sınıflamaya göre lezyonlar şu şekilde sınıflandırılmıştır:
BİRADS USG sınıflamasına göre :
0: Değerlendirme yetersiz, ek inceleme önerilir.
1: Negatif bulgular. Malignite riski %0.
2: Benign bulgular. Malignite riski %0
3: Muhtemel benign. Malignite riski yaklaşık %0-2.
4: Şüpheli bulgular. Biyopsi yapılması önerilir.
4a: Düşük risk yaklaşık: %2-10
4b: Orta derecede risk: %10-50
4c: Yüksek risk: %50-95
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5: Çok yüksek riskli: ≥ %95.
6: Varlığı kanıtlanmış malignite (3)
Son yıllarda yapılan birçok çalışmada, nötrofil/lenfosit oranı(NLO), platelet/lenfosit oranı(PLO),
nötrofil/monosit oranı(NMO) ve ortalama trombosit hacminin (MPV) kronik inflamasyon ile
bağlantılı olarak anlamlı düzeyde değiştiği ve bazı hastalıklar için prognoz belirteci olarak
kullanılabileceği gösterilmiştir. Sonuçların basit ve ucuz bir kan tetkiki ile elde edilebiliyor olması
konuyu biz araştırmacılar açısından cazip hale getirmektedir. Yapmış olduğumuz literatür
araştırmasında benign meme lezyonları ile NLO, PLO, NMO ve MPV arasındaki ilişkiyi araştıran
her hangi bir çalışma yapılmadığını gördük. Bu çalışmada benign meme lezyonları ve bu
lezyonların BIRADS dereceleri ile hastaların NLO, PLO, NMO ve MPV arasındaki ilişkiyi ortaya
koymayı amaçladık.
MATERYAL VE METOD
Ekim 2019 Şubat 2020 tarihleri içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali
Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bilateral meme ultrasonografi
(USG) çekilen 15 yaş üzerindeki hastaların hasta verileri sistem üzerinden retrospektif olarak
tarandı. Hastaların tamamının USG tetkikleri hastanemiz radyoloji departmanında; hemogram
tetkikleri hastanemiz hematoloji laboratıvarında yapıldı. Hastaların yaş ve cinsiyetleri, meme USG
sonuçları, NLO, PLO, NMO ve MPV değerleri kaydedildi. İstatistiksel analiz için SPSS paket
programı sürümü 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullanıldı. Grupların ve verilerin
karşılaştırılmasında verilerin normal dağılıma uygunluğunu kontrol etmek için KolmogorovSmirnov testi kullanıldı. İki grubun parametrik verileri arasındaki farkın araştırılmasında verilerin
normal dağılıma uygun olması durumunda Student t-testi, verilerin normal dağılıma uygun
olmaması durumunda Mann-Whitney U-testi kullanılmıştır. İki grubun kategorik verileri arasındaki
fark Ki-kare testi kullanılarak araştırıldı. Korelasyon analizi için, veriler normal dağılıma uygun
olduğunda Pearson korelasyon testi, en az bir veri normal dağılıma uygun olmadığında Spearman
korelasyon testi kullanıldı.
BULGULAR
Ekim 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Meme USG tetkiki istenen toplam 168 hasta çalışmaya
dâhil edildi. Hastaların tamamı kadındı. Yaş ortalamaları 46.7 (15-78) idi. Yapılan Pearson
korelasyon analizinde, yaş arttıkça NLO değerinin azaldığı görüldü (korelasyon katsayısı= -0.228,
p=0.003)
107 Hastanın USG sonucunda patolojik bulgu varken (BIRADS 2,3 veya 4A) 61 Hastanın ise
ultrasonografik olarak patolojik bulgusu yoktu (BIRADS 1). USG’de patolojik lezyonu olanların
yaş ortalaması 43.93 iken, patolojik lezyonu olmayanların yaş ortalaması 49.82 olup, bu iki grup
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arasındaki ortalama yaş farkı istatistiksel olarak anlamlıdır (p:0.003). USG’de patolojik lezyon
tespit edilen hastaların 50’si BIRADS 2, 54’ü BIRADS 3, 3’ü BIRADS 4A olarak raporlanmıştır.
Yapılan USG incelemeleri sonrasında 57 hastada fibrokist, 12 hastada fibroadenom, 13 hastada
fibrokist ve fibroadenom birlikte tespit edilmiştir. Tespit edilen lezyonlar ve lezyon sayıları tablo
1’de gösterilmiştir. Lezyon tipleri ile hastaların hematolojik parametreleri arasında anlamlı farklılık
yoktu.
Hematolojik parametreler ile BIRADS dereceleri arasındaki ilişki incelendiğinde NLO ve NMO ile
BIRADS dereceleri arasında anlamlı farklılık mevcuttu. Yapılan post hoc analizde NLO için bu
farklılığın BIRADS 2 ve BIRADS 3 grupları arasında olduğu görüldü. NMO için ise BIRADS 4A
ile diğer BIRADS gruplara arasında fark olduğu görüldü (tablo 2). USG incelemesinde lezyonu
olanlar (BIRADS 2,3 ve 4A) ile lezyonu olmayanlar (BIRADS 1) arasında hematolojik
parametreler bakımından anlamlı farklılık yoktu.
TARTIŞMA
Benign meme lezyonları kadınlar arasında oldukça sık görülmektedir. Bu lezyonlar arasında en sık
fibroadenom görülmekte olup, toplumda asemptomatik kadınların %25’inde mevcuttur (4). Bir
başka çalışmaya göre 30-50 yaş arası kadınların üçte birinde fibrokistler bulunmaktadır (6). Benign
meme lezyonları ve özellikle fibroadenomlar genç kadın popülasyonunda belirgin bir morbidite ve
anksiyete nedenidir(6). Premenstural mastalji, östrojen aktivitesinin artışı ve fibroadenom varlığı ile
ilişkilendirilmiştir(7). Ayıca memesinde elle hissedilebilen bir kitle fark eden hasta, görüntüleme
tetkikleri sonuçlanıp hekimi tarafından kanser olmadığı yönünde ikna edilinceye kadar günlük
aktivitelerini etkileyecek düzeyde anksiyete yaşamaktadır(6).
NLO ve PLO, birçok çalışmada kronik inflamasyon belirteci olarak kullanılmıştır. 2001 yılında
yapılan bir çalışmada kritik hastalarda NLO’nun ucuz ve basit bir inflamasyon parametresi olarak
tanıtılmasından sonra literatüre NLO ile kronik inflamasyon ilişkisi üzerine çok sayıda çalışma
sunuldu(8). Kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler olay, solunum yolu hastalıkları, kronik
böbrek yetmezliği, barsak hastalıkları, romatolojik hastalıklar, diyabet ve çeşitli kanserlerde MPV
artışı gözlenmiştir. Ülseratif kolit alevlenmesi, erişkinlerde SLE ve tüberkülozda azalmış MPV
kaydedilmiştir(9,10). Literatürü taradığımızda hemogram parametreleri ile kronik inflamatuar
hastalıklar ve malign hastalıkların takibi, prognozu ile alakalı çok sayıda çalışma olmasına karşın,
benign meme lezyonları ile hemogram parametrelerinin ilişkisini araştıran bir çalışma olmadığını
gördük. Bu konuda yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını literatüre kazandırmayı amaçladık.
Cordiner ve arkadaşlarının yapmış oldukları 707 erken meme CA olgusunu kapsayan çalışmada
NLO ve PLO’nun prognoza etkili olmadığı saptanmıştır (11). 8563 olguyu kapsayan bir meta
analizde yüksek NLO’nun hem düşük genel sağkalım, hem de düşük hastalıksız sağkalım ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir(12). İspanyol populasyon üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek NLO ve
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PLO, daha kötü genel ve hastalıksız sağkalım ile ilişkili bulunmuştur(13). 5000 üzerinde olguyu
kapsayan bir başka meta analizde yüksek PLO ile ER ve PR pozitif meme kanserli hastalarda kötü
prognoz ile ilişkili bulunmuştur. Aynı çalışmada ER ve PR negatif hastalarda PLO ile prognoz
arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiştir(14).
Çalışmamızda olguların BIRADS dereceleri ile PLO arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Cerrahi öncesi neoadjuvan kemoterapi görmüş olan 150 meme kanseri hastasının incelendiği bir
retrospektif çalışmada yüksek NLO ile kötü prognoz ilişkili bulunmuş. Aynı çalışmada, istatistiksel
olarak anlamlı olmasa da düşük NMO ile daha iyi sağkalımın birlikte olduğu belirtilmiştir(15).
Çalışmamızda NLO ve NMO ile BIRADS dereceleri arasından anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Ortalama NLO değeri 1.95’tir. En yüksek ortalama NLO değeri 2.2 ile BIRADS 2 olgularda
görülürken en düşük ortalama NLO, 1.61 ile BIRADS 4A olgularda görülmüştür. Tüm
olgularımızın ortalama NMO değeri 9.95’tir. En yüksek ortalama NMO değeri 10.62 ile BIRADS 2
olgularında görülürken en düşük ortalama NMO, 7.67 ile BIRADS 4A olgularında görülmüştür.
BIRADS gruplarının ortalama NLO ve NMO değerleri tablo 3’te gösterilmiştir. Yapılan post hoc
analizde NLO değerlerinin BIRADS 2 ile BIRADS 3 grupları arasında anlamlı olarak farklı olduğu
görülmüştür. Her iki parametre için de en küçük değer BIRADS 4A grubunda olmasına rağmen,
NLO parametresinde diğer gruplar ile arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaması,
BIRADS 4A grubunda çok az olgu (3 olgu) olması ile açıklanabilir. Gerek NMO’nun BIRADS 4A
grubunda, diğer gruplardan anlamlı düzeyde düşük olması, gerekse BIRADS 2 olgularda BIRADS
3 olgulardan daha yüksek NLO değerleri bulunması beklediğimiz bir sonuç değildi. Aksine
BIRADS sınıflamasında malignite ihtimali arttıkça ortalama NLO ve NMO değerlerinin artmasının
ve BIRADS 4A grubunda en yüksek değerlere ulaşmasını bekliyorduk. Vardığımız sonuç bu
bakımdan bizim için şaşırtıcı oldu.
Çalışmamızda olguların BIRADS dereceleri ile MPV arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Daha önce yapılan bir çalışmada NLO’nun yaşla birlikte arttığı tespit edilmiştir. NLO’nun yaş
gruplarına göre referans değerlerinin tespit edilmesi için 70.000 üzerinde hastanın laboratuvar
verileri taranmış ve nötrofil lenfosit oranının orta yaşlarda plato dönemine girmekle beraber yaş
ilerledikçe arttığı gösterilmiştir(16). Çalışmamızda olguların yaşları ile NLO arasında negatif
korelasyon tespit edilmiş olup, bu çalışma ile uyumu değildir. Bahsi geçen çalışmada 20’li yaşlara
kadar NLO’nun arttığı, daha sonra 60’lı yaşlara kadar plato çizdiği ve 60 yaşından sonra tekrar
artmaya devam ettiği belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda olguların % 95.8’i (161/168) 65 yaş
altında, % 97.6’sı (164/168) ise 20 yaş üzerindedir. Muhtemelen bu uyumsuzluğun nedeni,
olgularımızın çoğunun mevcut çalışmanın plato yaş grubunda olmasıdır.
SONUÇ
Birçok kronik inflamatuar hastalıkta ve malignitede gerek takip, gerekse prognoz açısından faydalı
bilgiler veren bazı hematolojik verileri, meme USG ile takip edilen benign meme lezyonlu olgular
üzerinde inceledik. NMO değeri tahminlerimizin aksine malignite olasılığı en yüksek olan BIRADS
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4A grubunda, diğer gruplara göre anlamlı düzeyde düşük bulundu. Yine beklentimizin aksine NLO
değerlerinin, malignite ihtimali olmayan BIRADS 2 olgularda, malignite ihtimali %2-10 olan
BIRADS 3 olgulardan daha yüksek olduğunu tespit ettik. Ayrıca MPV ve PLO değerleri ile
BIRADS dereceleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gördük. Yine lezyon türleri ile
değerlendirdiğimiz hematolojik parametreler arasında anlamlı ilişki olmadığını ortaya koyduk.
Takip ve prognoz açısından anlamlı bir sonuç elde etmemiş olsak da daha önce çalışılmamış bir
konuda literatüre katkı sağladığımıza inanıyoruz.
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Özet
Amaç: Beta talasemi , Akdeniz ülkelerinde yaygın görülen bir hastalıktır. Bu nedenle Suriyeli
mülteci hastaların yaygın olarak bulunduğu bölgemizde, hastalığın prevalansını tahmin etme ve
genel bir değerlendirme yapma amacı ile hastaların sosyodemografik, tıbbi özellikleri ve sağlık
sorunları değerlendirildi. Tedavi olarak yeni kullanımı başlanan tablet formda şelatör ile eski
kullanılan şelatörler karşılaştırıldı.
Hastalar: 75 mülteci ile 25 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. % 48 kız, % 52’si erkek olan
hastaların ortalama yaşı 7,81 ± 4,68 yıl (1-17 yıl) idi. Talasemik bir yüz görünümü 38 hastada (%
38) bildirildi. Laboratuar sonuçları Tablo 1’de belirtildi. Hepatomegali vesplenomegali sırasıyla 60
(% 60) ve 50 (% 50) hastada bildirildi. 27 hastada (%27) splenektomi mevcut idi. Ferritin seviyesi
1. ayda ort±SD: 2915.71 ± 2784.15 ng/ml, 3. Ayda ort±SD: 2495.69 ± 2354.28 ng/ml, 6. Ayda
ort±SD: 2917.37 ± 7813,33 ng/ml olarak saptandı. Ferritin seviyelerinin 1.-3. ve 6.aylar arasındaki
karşılaştırmalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.393) (Şekil 1). En sık
karşılaşılan homozigot mutasyon IVSI-110 (G> A) (% 25,9), birleşik heterozigot mutasyon IVS I -6
(T>C)+IVS I -110 (G>A) ve IVS I 1 G>A+ IVS I -5 (G>C) idi. Şelatör kullanımları
değerlendirildiği zaman tekli suda eriyen deferosiroks kullanım oranı % 17, deferosiroks tablet % 5,
Deforosiroks suda eriyen form +deforoksamin %31, Deferopiron+ deforoksamin % 5, Deferosiroks
tablet + Deferoksamin % 14, deferosiroks + deferopiron %2, hiç şelatör kullanmayan grup ise % 26
idi. Hastaların kardiyak fonksiyonları M-mode ekokardiyografi ile değerlendirildiği zaman EF:
Mean±SD 68.47 ± 4.14, LVID d: Mean±SD 36.66 ± 5.96, LVID s: Mean±SD 22.97 ± 4.31 saptandı
(Tablo 2). Hastaların kardiyak fonksiyonları kullanılan şelatör grupları ile karşılaştırıldığı zaman en
iyi fonksiyonların defarosiroks tablet + deforaksamin grubunda olduğu görüldü. Ferritin
seviyelerinin düşme oranı ile şelatör grupları karşılaştırıldığı zaman ise ferritin 6. ay seviyeleri ile
şelatör grupları arasında istatistikçe anlamlı bir farklılık saptandı (p<0.001). Anlamlı farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan post-hoc testleri sonucunda
deferosiroks suda eriyen form grubu ile deforosiroks suda eriyen form + deferoksamin grubu
arasında Ferritin 6. Ay seviyeleri açısından istatistikçe anlamlı bir farklılık olduğu belirlendi
(p=0.007).
Gelişme: Bu çalışmada, birçok hastanın şiddetli talasemi bulguları ile başvurduğu görüldü.
Özellikle şiddetli anemi, hepatosplenomegali, başlangıçta tarif edildiği gibi kemik iliği genişlemesi
ile gelişen talasemik yüz görünümü mevcut idi Cooley çalışmasında da olduğu gibi (1). .25 Çalışma
grubumuzda savaş sırasında ülkelerinde bulunan beş yaşından büyüklerde komplikasyonlar önemli
ölçüde daha yüksekti, bu da koşulların ciddiyetini gösteriyor. Ayrıca talasemik yüz görünümü,
şiddetli hepatosplenomegali, yüksek ferritin seviyeleri ve ciddi komplikasyonlar tıbbi bakıma
yetersiz erişim anlamına gelebilir. Ancak, medyan ferritin seviyelerinin 6 aylık takipte anlamlı
azalma göstermediği görüldü. Göçmenlikten sonra yeterli transfüzyon sıklığı ferritin seviyelerinde
belirgin azalma olmamasının nedeni olabilir. Şelatör grupları karşılaştırıldığı zaman 6. Ay sonunda
deferosiroks suda eriyen formun ferritin seviyelerinde anlamlı azalma sağladığı görüldü. Kardiyak
fonksiyonlar ise en iyi deferosiroks tablet grubunda saptandı.
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Suriye ve Irak'ta hemoglobinopatilerin oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir (2,3) Suriye'de
toplam 31 ve Irak'ta toplam 17 farklı talasemi mutasyonu bildirilmiştir (4,5). Türkiye'de IVSI-110
en sık görülen mutasyon olup çalışmamızda da bu şekilde saptandı (6).
Kan nakli, talasemi tedavisinin önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, viral geçiş gibi bazı olumsuz
etkiler ve alloimmünizasyon kan ürünlerinin güvenli olmadığı ülkelerde görülebilir. Çalışmamızda
alloimmünizasyon sıklığı hastalar arasında % 19'du ve diğer çalışmalarda bildirilen sıklık ile
benzerdi (7). Yazaji ve arkadaşları tarafından Suriyeli multitransfüzyon uygulanan talasemi
hastalarının , % 11.32'sinde anti-HCV pozitif saptanırken, çalışmamızda % 13 saptandı (8).
Sonuç:
Çalışmada Suriyeli mültecilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede hastaların
sosyodemografik özellikleri gösterilmiş olmakla birlikte farklı şelatör kullanımları ile ferritin ve
kardiyak fonksiyon ilişkisi değerlendirildi. Yeni kullanma başlanan tablet formun suda eriyen forma
göre hem ferritin değerlerinde anlamlı düşme sağlaması hem de kullanım kolaylığı açısından etkin
olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Talasemi, şelatör, ferritin, kardiyak fonksiyonlar
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Tablo 1:Laboratuvar ve Klinik Parametreler

Laboratuvar
Ferritin 1.ay (ng/mL)
Ferritin 3.ay (ng/mL)
Ferritin 6.ay (ng/mL)
Dvit
Pth
ALP
AST
ALT
Üre
Kre
Hbs ag
Anti HBs
Anti HCV
Anti HIV
WBC
Hb
PLT
ANS
ALS
B12
PT
PTT
FIBR
FA
T bil
D bil
Ggt
Inr
Direk Coombs
Pozitif
Negatif
İndirek Coombs
Negatif

https://www.29ekim.org/

N (%) ve Mean±SD
2915.71 ± 2784,15
2495.69 ± 2354,28
2917.37 ± 7813,33
18.77 ± 9,55
54.58 ± 51,22
204.50 ± 76,55
63.51 ± 93,80
64.30 ± 111,90
24.76 ± 7,96
0.46 ± 0,11
0.38 ± 0,10
202.20 ± 279,82
7.11 ± 20,43
0.09 ± 0,03
12693.90 ± 7294,92
8.88 ± 1,56
498570.00 ± 239585,38
8246.47 ± 24763,12
7234.22 ± 15093,40
396.75 ± 187,94
13.72 ± 1,31
26.42 ±4,01
237.38 ± 49,76
6.80 ± 4,31
1.31 ± 0,85
0.76 ± 1,30
17.11 ± 13,55
1.06 ± 0,11
19 (%19)
81 (%81)
100 (%100)
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Tablo 2: Kardiyak fonksiyonlar ile şelatör karşılaştırılması

*p<0.005 istatistikçe anlamlı etki

Şekil 1:Feriritin seviyelerinin 1.-3.ve 6. Aylardaki karşılaştırmaları
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Şekil 2: Ferritin 6. Ay seviyeleri ile şelatör gruplarının karşılaştırılması
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YENİDOĞANDA İNTRAABDOMİNAL KANAMA VE ŞOK:
AĞIR HEMOFİLİ A OLGUSU
Fatma Demir YENİGÜRBÜZ
Çocuk Hematoonkolojisi Uzmanı, Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi.
ORCID: 0000-0001-8692-2767
Özet
Giriş: Hemofili A, yenidoğan dönemindeki kalıtsal kanama diatezinin en sık nedenlerinden biridir.
Ağır tip Hemofili A olan yenidoğanlarda kanama, çoğunlukla yapılan girişimsel işlemler sonrasında
ya da intrakranial kanama olarak ortaya çıkar. Burada karaciğerde hematom ve batın içi yaygın
kanamaya sekonder şok tablosuyla getirilen ve ağır tip Hemofili A tanısı alan bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Antenatal izlemlerinde herhangi bir sorunu olmayan, 25 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden
normal spontan yolla ve doğum travması olmaksızın 3600 gram ağırlığında doğan erkek bebek
postnatal ikinci gününde sorunu olmaması nedeniyle taburcu edilmiş. Taburcu edildikten 8 saat
sonra solukluk, emmede azalma yakınmalarıyla çocuk acil servise getirilen hasta şok tablosunda
olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılmış. Hasta konsultasyon istemiyle
tarafımızca
değerlendirildi.
Fizik incelemede; ateş:36,9 °C, nabız:170/dakika(ritmik), solunum sayısı:40/dakika, TA:70/30 mm
Hg, cilt soluk, kapiller dolum zamanı uzamış, batın distandü görünümdeydi.
Laboratuvar incelemelerinde;tam kan sayımında; beyaz küre sayısı:30300/mm³, hemoglobin:5,8
g/dl, trombosit sayısı:177000 /mm³, periferik yaymasında hemoliz bulgusu yoktu. Serum
biyokimyasında; Üre: 60 mg/dl, kreatinin: 1,86 mg/dl, AST:64 U/L, ALT:29 U/L, total bilirubin:9
mg/dl, direk bilirubin:0,78 g/dl, CRP:8,18 mg/L bulundu, direk coombs negatifti. Kan gazında
metabolik asiodozu vardı, laktat düzeyi yüksekti:12,74 mmol/L. Koagulasyon profilinde;
protrombin zamanı 16 sn, aktiveparsiyeltromboplastin zamanı üç kez cihaza verilmesine rağmen
ölçülemeyecek
kadar
uzun,
INR:1,4
bulundu.
Destek tedaviye başlanan, eritrosit süpansiyonu verilen ve K vitamini uygulanan hastanın aynı
zamanda
dayısında
da
ağır
Hemofili
A
olduğu
öğrenildi.
Radyolojik incelemelerinde; transfontanel ultrasonografi (USG) normal, batın USG ve batın
bilgisayarlı tomografi (BT) ‘de batın içi yaygın kanama, karaciğer sağ ve sol lob anteriorunda
subkapsular yerleşimli hemoraji alanı saptandı. Hastanın umblikal kateteri yoktu.
Faktör IX düzeyi %62, Faktör VIII düzeyi %0.2 olarak sonuçlanan ve Ağır Hemofili A tanısı alan
hastaya plazma kaynaklı Faktör VIII replasmanı 2×50 IU/kg/doz olacak şekilde başlandı. Takipte
eritrosit transfüzyonu ihtiyacı olmayan hastanın 3. Gün yapılan batın USG normal olarak
değerlendirildi, faktör replasmanı tek doza düşülerek birinci haftanın sonunda tedavisi kesildi.
Hastamız, iki aylık ve inhibitör taraması negatif olup çocuk hematoloji polikliniğinde takiplerine
devam
edilmektedir.
Tartışma-sonuç: Karaciğer hematomları normal yenidoğanlarda nadiren görülür, genellikle fetus
ya da düşük doğum ağırlıklı infantlarda ve perinatal otopsilerde saptanır. Travma, koagulopatiler,
hipoksi, sepsis, preeklampsi gibi maternal hastalıklar, ilaçlar ve plasental lezyonlarla ilişkili olduğu
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gösterilmiştir. Yenidoğanda, karaciğer hematomları gibi alışılmışın dışındaki yerlerde kanamanın
olması durumunda hemofili gibi kalıtsal kanama hastalıkları akla gelmeli ve vakit kaybetmeden
ayırıcı tanıya yönelik incelemelere başlanmalıdır. Bu hastalıkların atlanması tanıda gecikme ve
ciddi
komplikasyonlara
hatta
ölüme
neden
olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemofili A, İntraabdominal Kanama, Karaciğerde Hematom, Yenidoğan.
GİRİŞ
Hemofili A, yenidoğan dönemindeki kalıtsal kanama diatezinin en sık nedenlerinden biridir.
Hemofili A yaklaşık 5.000-10.000 erkek doğumunda bir olarak görülürken, sıklığı Hemofili B’ye
göre 5-6 kat daha fazladır. Tüm hemofiliklerin %85’ini Hemofili A oluşturmaktadır. Hastalık
insidansı tüm coğrafyalarda aynı olup ırksal farklılık göstermez. Bu doğumsal kanama
bozukluğunun tanısı yaşla birlikte artar. Bebek büyüdükçe, özellikle emeklemeye ve yürümeye
başladığında hastalığın klinik bulguları ortaya çıkmaktadır. Hastalığın ağırlık derecesi arttıkça, tanı
yaşı erkene kaymakta ve klinik bulgular daha şiddetli yaşanmaktadır. Bu nedenle hafif hemofili
hastalarındaki kanamaların genellikle daha ciddi travmalar veya cerrahi girişimler sonucunda
gelişmesi nedeniyle tanı daha ileri yaşlarda koyulmaktadır. Hemofili, X’e bağlı resesif geçiş
gösteren doğumsal bir kanama bozukluğudur. FVIII ve IX geni X. kromozomun uzun kolunda
yerleşiktir (sırasıyla Xq27 ve Xq28). Hastalık çoğunlukla taşıyıcı kadınlardan, erkek çocuklarına
geçmektedir. Hastalık çok nadir olmakla birlikte kız çocuklarda da görülebilir. Örneğin taşıyıcı bir
kadın ile hasta bir erkeğin birlikteliğinde veya Turner Sendromu gibi tek X kromozomu varlığında
hastalık kız çocuklarda da ortaya çıkabilir. Olguların yaklaşık 1/3 kadarında aile öyküsü olmaksızın
hastalık spontan de-novo mutasyonlar ile ortaya çıkabilir. Hemofiliye neden olan moleküler genetik
mutasyonların yelpazesi oldukça geniş olmakla birlikte, yaklaşık %10 olguda mutasyon tam olarak
tanımlanamamaktadır. Ağır hemofili A tanılı olguların yaklaşık yarısında veya tüm olguların
yaklaşık %30 kadarında “faktör VIII intron 22 inversiyon mutasyonu” bulunmaktadır. Hemofili B
hastalarında ise sıklıkla nokta mutasyonları ile mRNA splice-site mutasyonları görülmektedir.
FVIII veya FIX’a karşı inhibitör gelişen hastalarda ise büyük delesyonlar ve nonsense mutasyonlar
daha yaygın görülmektedir. Erken çocukluk döneminde kolay ekimoz oluşumu, özellikle eklem içi
ve kas içi spontan kanamaların varlığı ve girişimler travma sonrası beklenenden uzun süren kanama
öyküsünün varlığı hemofiliyi akla getirmelidir. Kanama bulguların ağırlığı faktör VIII eksiklik
derecesiyle doğrudan ilişkilidir. Faktör aktivitesi Ağır tip Hemofili A olan yenidoğanlarda kanama,
çoğunlukla yapılan girişimsel işlemler sonrasında ya da intrakranial kanama olarak ortaya çıkar.
Burada karaciğerde hematom ve batın içi yaygın kanamaya sekonder şok tablosuyla getirilen ve
ağır
tip
Hemofili
A
tanısı
alan
bir
olgu
sunulmuştur.
Olgu: Antenatal izlemlerinde herhangi bir sorunu olmayan, 25 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden
normal spontan yolla ve doğum travması olmaksızın 3600 gram ağırlığında doğan erkek bebek
postnatal ikinci gününde sorunu olmaması nedeniyle taburcu edilmiş. Taburcu edildikten 8 saat
sonra solukluk, emmede azalma yakınmalarıyla çocuk acil servise getirilen hasta şok tablosunda
olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılmış. Hasta konsultasyon istemiyle
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tarafımızca
değerlendirildi.
Fizik incelemede; ateş:36,9 °C, nabız:170/dakika(ritmik), solunum sayısı:40/dakika, TA:70/30 mm
Hg, cilt soluk, kapiller dolum zamanı uzamış, batın distandü görünümdeydi.
Laboratuvar incelemelerinde;tam kan sayımında; beyaz küre sayısı:30300/mm³, hemoglobin:5,8
g/dl, trombosit sayısı:177000 /mm³, periferik yaymasında hemoliz bulgusu yoktu. Serum
biyokimyasında; Üre: 60 mg/dl, kreatinin: 1,86 mg/dl, AST:64 U/L, ALT:29 U/L, total bilirubin:9
mg/dl, direk bilirubin:0,78 g/dl, CRP:8,18 mg/L bulundu, direk coombs negatifti. Kan gazında
metabolik asiodozu vardı, laktat düzeyi yüksekti:12,74 mmol/L. Koagulasyon profilinde;
protrombin zamanı 16 sn, aktiveparsiyeltromboplastin zamanı üç kez cihaza verilmesine rağmen
ölçülemeyecek
kadar
uzun,
INR:1,4
bulundu.
Destek tedaviye başlanan, eritrosit süpansiyonu verilen ve K vitamini uygulanan hastanın aynı
zamanda
dayısında
da
ağır
Hemofili
A
olduğu
öğrenildi.
Radyolojik incelemelerinde; transfontanel ultrasonografi (USG) normal, batın USG ve batın
bilgisayarlı tomografi (BT) ‘de batın içi yaygın kanama, karaciğer sağ ve sol lob anteriorunda
subkapsular yerleşimli hemoraji alanı saptandı (Resim1, 2,3). Hastanın umblikal kateteri yoktu.
Faktör IX düzeyi %62, Faktör VIII düzeyi %0.2 olarak sonuçlanan ve Ağır Hemofili A tanısı alan
hastaya plazma kaynaklı Faktör VIII replasmanı 2×50 IU/kg/doz olacak şekilde başlandı. Takipte
eritrosit transfüzyonu ihtiyacı olmayan hastanın 3. Gün yapılan batın USG normal olarak
değerlendirildi, faktör replasmanı tek doza düşülerek birinci haftanın sonunda tedavisi kesildi.
Hastamız, iki aylık ve inhibitör taraması negatif olup çocuk hematoloji polikliniğinde takiplerine
devam
edilmektedir.
Tartışma-sonuç:  Hemofili genetik geçişli olup, tüm yaşamı etkileyen kronik bir kan hastalığıdır.
Nadir görülen bir hastalık olmasına karşın hayat boyu süren kanama bozukluğu v olması hastalığın
önemini artırmaktadır. Hemofili hastalarında en çok korkulan kanama yeri olan kafa içi, en önemli
hastalık ve ölüm nedenidir. Kafa içi kanama, yenidoğan döneminden sonra %3-10 oranında görülür
. Hemofili gibi kalıtsal kanama hastalığı olan yenidoğanların %15-33’ü yenidoğan döneminde
kanama ile prezente olur.
Karaciğer hematomları normal yenidoğanlarda nadiren görülür, genellikle fetus ya da düşük doğum
ağırlıklı infantlarda ve perinatal otopsilerde saptanır. Travma, koagulopatiler, hipoksi, sepsis,
preeklampsi gibi maternal hastalıklar, ilaçlar ve plasental lezyonlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Yenidoğanda, karaciğer hematomları gibi alışılmışın dışındaki yerlerde kanamanın olması
durumunda hemofili gibi kalıtsal kanama hastalıkları akla gelmeli ve vakit kaybetmeden ayırıcı
tanıya yönelik incelemelere başlanmalıdır. Bu hastalıkların atlanması tanıda gecikme ve ciddi
komplikasyonlara hatta ölüme neden olabilir.
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Resim 1: İntravenöz kontrast madde enjekiyonu sonrası elde olunan aksiyel BT görüntüde karaciğer
sağ ve sol lob anteriorunda subkapsular yerleşimli, karaciğer parankimine kıyasla hipodens
hemoraji alanı izleniyor.

Resim 2: Karaciğer anteriorundaki subkapsuler hemoraji alanının koronal BT görüntüsü
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Resim 3: İntravenöz kontrastlı koronal BT görüntüsünde perihepatik ve sağ parakolik alanda
devamlılık gösteren hemoraji alanı izleniyor. Ayrıca, sol inferior parakolik ve pevik bölgede
hemorajik sıvı mevcut.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, II. Abdülhamid'ten günümüze eğitim teknolojileri alanında alınan kararları
ve uygulamaları inceleyip bu bağlamda Milli Eğitim sisteminde eğitim teknolojilerinin tarihsel
süreçteki gelişimini analiz etmektir. II. Abdülhamid dönemi eğitimin modernleşmesi ve altyapısının
kurulması ve yaygınlaştırılması bakımından önemli bir dönem olup ilk ve ortaokullar için atölye ve
laboratuar önerilerinde bulunulmuş ve yapılan düzenlemeler Cumhuriyet Dönemi eğitiminin alt
yapısını oluşturmuştur. Dönemin önemli eserlerinde deney, gözlem, analiz ve sentez gibi çağdaş
öğretim yöntemlerine yer verilmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet’teki düzenleme ve
yenileşmelerin bir çeşit hazırlık safhasını oluşturmuştur. Bu dönemde eğitim-öğretim bir miktar
ezbercilikten kurtulmuş, öğretim yöntemlerinden deney ve gözlemden yararlanılmaya başlanmıştır.
İncelenen dönemde Osmanlı eğitim sisteminde yeni yöntem ve teknolojik uygulamalarda yapılan
çalışmaların ekseriyetle bireysel düzeyde kaldığı, planlı bir yaklaşımla uygulanamadığı ve bu
nedenle yeniliklerin sürekliliğinin ve etkisinin yetersiz olduğu söylenebilir. Ancak eğitim
teknolojileri ve öğretim yöntemlerinin o dönemde eğitimciler tarafından dile getirildiği ve eğitim
ortamlarında uygulanmaya çalışıldığı da görülmektedir. Cumhuriyet Döneminde ise Milli Eğitim
Bakanlığı yapısında eğitim teknolojisi ile ilgili çeşitli birimler oluşturulup bu alanda
profesyonelleşmeye yönelik adımlar atılmıştır.
Ülkemizde eğitim teknolojilerinde kullanılan araç-gereçleri incelediğimizde görsel araçlar, görsel
materyaller, sunum materyalleri, işitsel araçlar, görsel ve işitsel araçlar, teknoloji destekli araçlar,
FATİH projesinde kullanılan araçlar olarak tespit yapılmıştır. Milli eğitim sisteminde kullanılan
eğitim araç-gereçlerinin süreç içerisinde gelişen teknolojiyle bağlantılı olarak ilerleme gösterdiği
belirlenmiştir. Türk eğitim sisteminde projeler vasıtasıyla eğitim öğretim ortamları teknolojik araç
gereçlerle donatılırken aynı zamanda eğitim paydaşlarına yeni teknolojilerle ilgili eğitimler tertip
edilmiştir. Milli Eğitimin eğitim teknolojileri alanındaki projelerinin, dünyadaki gelişmelere paralel
olarak ilerlediği ancak proje kapsamlarının sınırlı olduğu, ülkemizdeki tüm okullara yansımadığı
tespit edilmiştir.

∗

Bu çalışma Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan danışmanlığında hazırlanmakta olan “Türk Eğitim Sisteminde Teknoloji
Kullanımı” adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
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Dönemi.
GİRİŞ
Eğitim teknolojisi, teknolojik süreç ve kaynakların oluşturulması, kullanılması ve yönetimiyle
öğrenmeyi destekteme ve performans geliştirme çalışma ve etik uygulamasıdır (Januszewski,
Molenda, 2008). İnsanlar, çevrelerindeki kişilere bildiklerini öğretmek durumuyla karşılaştığı
zaman, öğreteceği şeyi hangi araç, yöntem ve tekniklerle nasıl öğreteceği, gerekli çevre
düzenlemesini nasıl yapacağı sorunuyla yüzleşmişlerdir. Eğitim teknolojisinin insanın kendisine ilk
defa “Bunu nasıl öğretirim?” diye sorduğunda ortaya çıktığı söylenebilir (Çilenti, 1988). Teknoloji
sahasındaki ilerlemeler yaşamın tüm alanlarına etkisini gösterdiğinden eğitimde teknoloji kullanımı
düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle eğitimciler, eğitim öğretim ortamları ile teknolojiyi entegre
etme ihtiyacını hissetmişlerdir (Çelik, Kahyaoğlu, 2007). Türk eğitim sisteminde de yerini alan
eğitim teknolojileri II. Abdülhamid döneminden itibaren kapsamlı olarak incelenip aşağıdaki
verilere ulaşılmıştır.
II. Abdülhamid Dönemi (1876–1908)
II. Abdülhamid, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan Osmanlı modernleşme sürecini yerli
ve milli değerlere göre tüm Osmanlı coğrafyasında büyük hamleler ile yeniden yapılandırmaya
çalışmış, bu kapsamda eğitime önem vermiştir. Açtığı mektep ve okullarda toplumun ve devletin
gereksinimi olan insan açığını süratli bir biçimde kapatmayı öncelemiş ve bu alanda önemli
yatırımlara imza atmıştır. II. Abdülhamid, eğitimde ilkokuldan üniversiteye kadar klasik mektepler
yanında modern okulların açılmasına hususi bir ehemmiyet vermiştir. Balkanlardan Anadolu’ya
gerçekleştirdiği eğitim hamlesiyle ilkokul, ortaokul, liselerin yaygınlaşması ve modern eğitim
düzeyinin yükselmesi için ciddi adımlar atıp okullaşma konusunda büyük bir başarı
gerçekleştirmiştir (Bulut, 2019).
II. Abdülhamid döneminin ikinci yarısında, Maarif Nezareti vasıtası ile okul kitaplarına yönelik
kontrol mekanizması getirilmiştir. İlk defa yayınlanmaya başlayan müfredat programları ile
yazılacak ders kitaplarının içerikleri detaylı olarak saptanmıştır. 1893 yılında ise iptidai, rüşdî ve
idadi okullarında kullanılacak tüm kitapların Maarif Nezareti’nce seçilmesi kararlaştırılmıştır.
Maarif Nezareti’nin denetiminde yazılan yeni tarih ders kitapları, resmî tarih yazıcılığının teşekkül
etmeye başladığı yıllar olacaktır (Alkan, 2019).
Bu dönemin mühim yapıtlarında deney, gözlem, analiz ve sentez gibi çağdaş öğretim yöntemlerine
yer verilmiş, değişik yazma yöntemleri kullanılmıştır. Hazergradlı Mehmet Refet, Musa Kazım
Bey, Süleyman Paşazade Sami Bey, Said Paşa, Ayşe Sıdıka Hanım, Ahmet Cevdet Paşa ve Selim
Sabit Efendi dönemin mihver yazar ve eğitimcileridir (Göktaş ve diğ., 2009).
Said Paşa 1896’da II. Abdülhamid’e sunduğu eğitim raporunda okul öncesi öğrenciler için oyun
bahçesi teklifinde bulunmuştur. Sunulan raporda ilk defa çocuğun ruh ve beden gelişimine
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değinilmiş; ilk ve ortaokullara atölye ve laboratuar kurulması teklifinde bulunulmuştur (Sakaoğlu,
2003).
1897 yılında Ayşe Sıdıka Hanım’ın yazdığı “Usulü Talim ve Terbiye Dersleri” başlıklı kitapta
çocuğu sadece kitap okutarak yorma yerine, çocuğun gözlem ve deney ile öğrenmesi öngörülmüştür
(Akyüz, 2019).
Çağdaş eğitim bilimci Selim Sabit Efendi, derslerinde sıra, yazı tahtası, yer küre ve harita gibi ders
araçlarını kullanmıştır. Öğretim metotlarını, talebelere nitelikli eğitim sağlanması için icap eden
bilimleri ve konuları kısa zamanda öğretmenin sistemini açıklayan bir bilim olarak ifade etmiştir.
Ayrıca bu dönemde kullanılan öğretim yöntemlerindeki eksiklikleri ifade edip kullanılan metodların
olumlu yönlerinin alınarak yeni bir öğretim metodunun uygulanmasını önermiştir. Selim Sabit
Efendi’nin ifade ettiği metodun önemli özellikleri olan talebelerin yaş ve yeteneklerine göre
sınıflara ayrılması, öğretim esnasında soru-cevap yönteminin kullanılması, oyuna dayalı öğrenme
ve yaparak yaşayarak öğrenme günümüzdeki öğrenci merkezli eğitim sistemiyle benzerlik
göstermektedir (Göktaş ve diğ., 2009).
II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
Eğitim bu dönemde üzerinde sıklıkla durulan ve tartışılan konulardan biri olmuştur. Hem
Avrupa’ya giden talebe ve araştırmacıların eserleri hem de batıdan gelen süreli yayınlar dönemin
düşüncelerinin ülkeye aktarılmasını sağlamıştır. Meşrutiyet Dönemi’nde eğitimde tabiat, eşya, olay
ve deney ehemmiyet kazanmıştır. Bu, o dönemin eğitim telakkisi açısından bir devrim niteliği
taşımaktadır. Öğretim yöntemlerinde gözleme, deneye ve talebenin araştırıp bulmasına dayanan bir
eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu şekilde, talebelerin fiziki ve sosyal çevrelerini tanımaları
amacıyla gözlem ve inceleme gezileri düzenlemiştir. Maarif Nazırlığı ilk kez ülkenin renkli eğitim
haritalarını bu dönemde yayınlamış ve eğitimde drama yine ilk kez bu dönemde kullanılmaya
başlanmıştır (Akyüz, 2019).
Mekâtib-i İbtidâiye Ta’lîmâtnâmesi’nde ibtidâilerde bulunması zorunlu iki tür eşyadan
bahsedilmiştir. Bunlardan birincisi “umûmî eşyâlar”dı ki, eğitim teknolojileri açısından şunları
kapsamaktaydı: büyük siyah yazı tahtasıyla silgi ve tebeşir, Elifbâ kıraati için duvar tabloları, kutu
içinde mukavvadan yapılmış harekeli harfler, uzunluk, hacim ve ağırlık ölçüleri, Osmanlı
İmparatorluğu’nu gösteren büyük ölçekli bir harita ile 5 kıtayı gösteren yazısız duvar haritaları,
küre-i mücesseme (yerküre), küre-i musattaha (düzlemküre), eşya ve ziraat derslerine ait levha
örnekleriyle tahtadan, mukavvadan, telden, tenekeden ve demirden yapılmış modüller, elişleri için
aletler, tezgâhlar, her sınıfta bir termometre ve barometre, sıra. İkinci tür eşya, öğrencilerin
kullanacakları ve okula gelirken birlikte getirecekleri eşyaydı: Kitap, defter, kalem, kurşun kalemi,
lastik, kâğıt, siyah taş tahta sünger (Nurdoğan, 2005).
Batı çocuk biliminin esaslarına dayanan eğitim telakkisinin Türkiye’de teşekkül etmesinde payı
olan eğitimcilerin başında gelen Sâtı Bey, ilk defa projeksiyon cihazını İstanbul Darülmuallimi’nde
kullanmıştır. Yine bu okulda öğretmen olan Harun Reşit Bey’in (Kocacan), kurbağa, solucan gibi
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hayvanlarla sınıf ortamında deneyler yaptığı kayıtlarda yer almaktadır. O dönem öğretmen
okullarında hem araç gereç kullanımının hem de öğretim metodlarındaki kılavuz niteliğindeki
çalışmaların, Cumhuriyet’in belirli dönemlerinde de geçerliliğini sürdürdüğünü ifade edebiliriz
(Göktaş ve diğ., 2009).
Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim ve öğretimde yeniden yapılanmayı sağlamak amacıyla birçok
çalışma yapılmış ve bu yolda örgütlenmelere gidilmiştir. Bu dönemdeki alınan kararlarda ve
uygulamalarda öncelikli olarak okul, müfredat, öğretmen yapılanması ve eğitim-öğretim birliği gibi
konular yer alsa da eğitim teknolojisini ilgilendiren konulara da rastlanmaktadır. Bu dönem Maarif
Vekilliği yapmış olan Vasıf Çınar’ın genelgesindeki “Vekâlet, her mektebi laboratuar ve atölyelerle
ve vesait-i tedrisiye ile teçhiz etmek karar-ı kati’sini almıştır” ifadeleriyle eğitim ortamlarının
laboratuvarlarla, araç-gereçlerle donatılması gerektiği kararının alınmış olduğunun vurgulanması,
eğitim teknolojileri açısından önemli bir adımdır (Reisoğlu ve diğ., 2016).
1926 yılında uygulanan öğretim yönteminde, her dersin başında bir önceki derste anlatılan konular
hatırlatılmış, kavramlar, tarihler ve olaylar iyice ezberleninceye kadar tekrarlatılmıştır. Öğretim
esnasında kitaplar kapalı tutulmuş, ders araç ve gereçleri her ders öğretmen tarafından sınıfa
getirilmiştir (Cicioğlu, 1982).
1926 yılında çağdaş eğitim araçları ile yeni öğretim metodlarını öğretmen ve öğrencilere tanıtmak
maksadıyla okul müzeleri kurulmuştur. Bu kapsamda; okullardaki eksik araç gereçler tespit edilmiş,
öğretmenlere yeni öğretim araçları tanıtılmış, 1927 yılında Ankara’da bazı ilkokullarda uluslararası
ders araçları sergisi açılmış, 1928 yılından sonra okul müzeleri aynı zamanda derslik olarak
kullanılmaya başlanmış, müzeler projeksiyon ve sinema makineleriyle donatılmıştır. 1929-1930
yıllarında liselerde kullanmak maksadıyla hayvan levhaları, ziraat tabloları, bitki tabloları, sağlığı
koruma levhaları, projeksiyon camları, harita ve marangoz takımları getirtilmiştir. Bakanlık
tarafından fizik, kimya ve biyoloji derslerinde kullanmak maksadıyla araçlar satın alınmıştır
(Reisoğlu ve diğ., 2016).
1941 yılında kırsal kesime yönelik ilk eğitsel radyo yayını Ziraat Takvimi programı
gerçekleştirilmiştir. Bu programlarda mevsimin tarımsal hususiyetlerine göre toprakların durumuna
ve tarım konularında teknik bilgilere yer verilmiştir. Eğitime ihtiyacı olan kadınlara seslenen
yayınlara da yine bu yıllarda Evin Saati ya da akşam saatlerinde değişik isimlerle gerçekleşen
programlarla seslenilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda çocuklar gibi farklı izleyici kitlelerine
seslenen eğitsel mahiyette yayınlara da yer verilmiştir (Bozkurt, 2017).
1950 yılından önce okullarda kullanılan araç ve gereçler ekseriyetle ülke dışından temin edilirken,
1951 yılında alınan bir karar ile Öğretici Filmler Merkezi kurulmuştur. Bu merkezde ders levhaları
ve broşürler basılmış, yabancı kaynaklı eğitim filmleri Türkçeleştirilmiş, film çekimleri yapılmıştır.
Merkez, öğrenci ve yetişkinleri eğitmek için eğitim filmlerini, makine ve diğer araçları okullara
ödünç olarak temin etmiş, eğitmenlere sinema ve projeksiyon araçlarının kullanımı konusunda
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kurslar verilmesini sağlamıştır. Bu merkez 1960 yılında Öğretici Filmler Müdürlüğü haline
getirilmiş, 1962’de film seslendirme bölümü kurularak ilk yıl manyetik, ertesi yıl optik filmler
seslendirilmiş ve teknoloji eğitim ortamlarında daha etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır
(Reisoğlu ve diğ., 2016).
1960’lı yıllardan itibaren eğitim ve öğretimde mektup, radyo ve televizyon teknolojilerinin
kullanımına başlanmıştır (Reisoğlu ve diğ., 2016). 1961 yılında bazı teknik konuları mektupla
öğretmek maksadıyla Mektupla Öğretim Merkezi, 1962 yılında ise Radyo ile Eğitim Merkezi
kurulmuştur. 1964 yılında TRT radyo ile planlı bir biçimde gerçekleşen eğitsel yayınlar dönemi
başlamıştır. Bu tarihte gerçekleşen yasal düzenlemeyle eğitim ve öğretime yardımcı olma görevi
yasal bir mesuliyet olarak TRT’ye verilmiştir. 1974 yılında TRT ile Milli Eğitim Bakanlığının
işbirliğiyle örgün eğitimi destekleyen; Okul Radyosu ile Yabancı Dil Dersleri programları
hazırlanmıştır. 1976 yılında televizyondan gençliğe, işçiye ve belirli meslek gruplarına yönelik
düzenli yayınlar gerçekleşmiştir. 1980 ve 1990’lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak
hizmet sunan Okul Radyosu ve TV Okulu örgün eğitimi desteklerken, talep eden kişilere yaygın
eğitim imkânı sunmuştur (Bozkurt, 2017).
Yeni eğitim teknolojilerinden bilgisayarın ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına girmesi için çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde ülkemizde eğitim alanında bilişim araçlarının
kullanılması 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Ortaöğretimde Bilgisayar
Eğitimi İhtisas Komisyonu ile başlamıştır (Karadağ ve diğ., 2003).
1990’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında Milli Eğitimi Geliştirme Projesi
imzalanmıştır. Proje kapsamında Deneme Okulu ve Bilgisayar Laboratuvar Okulu gibi alt projeler
gerçekleştirilmiştir. Bu projeyle teknolojiyi eğitim ortamlarında etkin olarak kullanarak öğrenciyle
buluşturulması sağlanmıştır (Karataş, 2014). 1993 yılında Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel
Müdürlüğü önceden geliştirilen eğitim yazılımlarının haricinde Fizik, Kimya ve Matematik
derslerinde kullanılması amacıyla eğitim yazılımları geliştirmiştir (Akkoyunlu, İmer, 1998).
2003 yılında MEB ve Ulaştırma Bakanlığı arasında Türk Telekom ile bir anlaşma yürürlüğe
girmiştir. Bu projenin hedefi okullardaki bilgisayar laboratuvarlarının hızlı ve kesintisiz internete
bağlanmasıdır. Böylece çok sayıda e-dönüşüm projesi (e-burs, e-yurt, e-okul, e-taşınır mal vb.)
gerçekleştirilmiştir (Sezer, 2011). 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde
tüm resmi ilköğretim öğrencilerinin kitaplarının ücretsiz verilmesine ilişkin “Ücretsiz Ders Kitabı
Dağıtımı Projesi” başlatıldı (Kasap, 2019).
2010 yılında başlayıp günümüzde devam etmekte olan eğitim teknolojileri entegrasyonu projesi
MEB’in yürütmekte olduğu “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” olan Fatih
Projesi’dir. Proje kapsamında, sınıflara etkileşimli tahtalar yerleştirilip, ağ altyapıları
gerçekleştirilerek internete erişim sağlanıp öğrencilere tablet dağıtılmakta, Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) dijital eğitim platformu olarak öğrencilere hizmet sunmaktadır (Yıldız, Seferoğlu, 2012).
SONUÇ
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II. Abdülhamid Dönemi eğitimin altyapısının oluşumu ve yaygınlaştırılması bakımından mühim bir
dönemdir. Bu dönem ilk ve ortaokullar için atölye ve laboratuar önerilerinde bulunulmuş ve
gerçekleşen düzenlemeler Cumhuriyet Dönemi eğitiminin altyapısını oluşturmuştur.
II. Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet’teki düzenleme ve yenileşmelerin bir anlamda hazırlık evresini
oluşturur. Bu dönemde eğitim-öğretim bir miktar ezbercilikten sıyrılmış, öğretim metodlarından
deney ve gözlemden faydalanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte bulunulan ulusal ve uluslararası
sosyolojik ve politik tezahürlerin tesiri, o dönem eğitim teknolojisinin dönüşümünde mühim bir itici
güç oluşturmuştur.
İncelenen dönemde Osmanlı eğitim sisteminde yeni metod ve teknolojik uygulamalarda
gerçekleşen çalışmaların ekseriyetle bireysel seviyede kaldığı, planlı bir yaklaşımla hayata
geçirilemediği ve bu sebeple yeniliklerin devamlılığının olmadığı, tesirinin de yetersiz olduğu
söylenebilir. Ancak günümüzde dahi çok yeni sayılabilecek bir süreçte tartışılan ve inceleme
konusu olan eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemlerinin o dönemde kimi eğitimciler tarafından
ifade edildiği ve eğitim ortamlarında kullanılmaya çalışıldığı da görülmektedir.
Türkiye’de cumhuriyetin kurulmasından sonra eğitim teknolojileri alanında, Milli Eğitim
Bakanlığınca modern eğitim araçları ile yeni öğretim yöntemleri öğretmen ve öğrencilere tanıtılıp
eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı yapısında eğitim
teknolojisi ile ilgili çeşitli birimler oluşturulup bu alanda profesyonelleşmeye yönelik adımlar
atılmış, kullanılan eğitim teknolojilerinin yerli ve milli olması amacıyla çalışmalar yürütülüp bu
alanda ilerleme sağlamıştır.
Ülkemizde eğitim teknolojilerinde kullanılan araç-gereçleri incelediğimizde görsel araçlar, görsel
materyaller, sunum materyalleri, işitsel araçlar, görsel ve işitsel araçlar, teknoloji destekli araçlar,
FATİH projesinde kullanılan araçlar olarak tespit yapılmıştır. Milli eğitim sisteminde kullanılan
eğitim araç-gereçlerinin süreç içerisinde gelişen teknolojiyle bağlantılı olarak ilerleme gösterdiği
belirlenmiştir. Türk eğitim sisteminde projeler vasıtasıyla eğitim öğretim ortamları teknolojik araç
gereçlerle donatılırken aynı zamanda eğitim paydaşlarına yeni teknolojilerle ilgili eğitimler tertip
edilmiştir. Milli Eğitimin eğitim teknolojileri alanındaki projelerinin, dünyadaki gelişmelere paralel
olarak ilerlediği ancak proje kapsamlarının sınırlı olduğu, ülkemizdeki tüm okullara yansımadığı
tespit edilmiştir.
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TƏLİM PROSESİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN İDRAK FƏALLIĞININ İMKANLARININ
TƏMİNATI MƏSƏLƏLƏRİ
ISSUES OF PROVIDING OPPORTUNITIES FOR STUDENTS' COGNITIVE
ACTIVITY IN THE LEARNING PROCESS
Hacızadə REYHAN
Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantı, müəllim, İbtidai təhsilin pedaqogikası
kafedrası, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Özet
Tədqiq olunan mövzuda müstəqil inkişaf vərdişlərinə, idrak fəallığına yiyələnmək imkanları,
refleksiyanı həyata keçirərkən müstəqil öyrənmə proseslərin nəzərdən keçirilməsi və
təkmilləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu təhlil edilmişdir. Eyni zamanda qiymətləndirmənin dərsin
müxtəlif mərhələlərinə daxil edilməsi, bunun özü də təlim prosesində şagirdlərin idrak fəallığını
daha uğurla keçməsinin səmərəli yolu olması qeyd edilmişdir. Şagirdlərin təlim işinin idrak
fəallığına görə effektivlik dərəcəsinin kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin, idrak
fəallığında qiymətləndirmənin ilk növbədə şagird üçün özünüqiymətləndirmə və özünənəzarət
vasitəsi rolunu oynadığını söyləyə bilərik. Məqalədə həm də şagirdlərin idrak fəaliyyəti zamanı
praktik işlər icra edərkən yaranan proseslərin həlli üçün texnoloji əməliyyatlar həyata keçirməsi
qarşılaşdıqları çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə idrakın mahiyyətinə daxil olan üsul və
vasitələri müəyyənləşdirmək, müqayisələr, mühakimələr, fərziyyələr irəli sürmək, ünsiyyət əsasında
fikirlərin dəqiqləşdirilməsi, formalaşdırılması və s.məntiqli idraka aid təhlillər aparılmışdır.
Şagirdlər idrak fəaliyyəti zamanı praktik işlər icra edərkən yaranan prosesləri görür onların həlli
üçün texnoloji əməliyatlar həyata keçirirlər. Bu zaman qarşılaşdıqları çətinlikləri aradan qaldırmaq
məqsədilə idrakın mahiyyətinə daxil olan üsul və vasitələr axtarır, müqayisələr, mühakimələr,
fərziyyələr irəli sürür, ünsiyyət əsasında fikirlər dəqiqləşdirilir, təkliflər əlaqələndirilir,
formalaşdırılır və həyata keçirilir.
Hər bir tədris mövzusunun məqsədinə uyğun standartlar tətbiq edilir. Fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiya aparılır.
Şagirdlərin təfəkkür qabiliyyətlərinin formalaşmasına kömək edən müəyyən texnoloji
əməliyyatların ardıcıllığı ilə şərtlənən təlim materialları onlarda politexnik bacarıqlar, psixoloji
hazırlıq proseslərə hərtərəfli (fiziki, əqli, əxlaqi estetik, iqtisadi, ekoloji) münasibətlərin tərbiyə
olunaraq inkişafı təmin olunur.
İdraka əsaslanaraq praktik işlər «Texnologiya» fənn kurrikulumun məzmun xətlərini inteqrasiya
edən aşağıdakı təlim şərtlərini əlaqələndirir və bacarıqlar aşılayır: sadalama, adlandırma və tanıma;
seçmə, müəyyənləşdirmə, fərqləndirmə, izahetmə, şərhetmə, təşkiletmə, münasibət bildirmə;
hazırlama, əməletmə, tərtibetmə, təqdimetmə, nümayiş etdirmə, təsvirçəkmə.
Açar Sözlər: Təlim, İdrak, Şagird, vərdiş, Təfəkkür
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GİRİŞ
Təlim prosesinin mahiyyətini dərk etmək üçün ona fəaliyyət nəzəriyyəsi baxımından yanaşmaq
lazım gəlir. Psixoloqlar təlimi fəaliyyət kimi səciyyələndirirlər. Fəaliyyət insanın öz tələbatını
ödəməyə yönəlmiş fəallığıdır. Təlim fəaliyyəti şagirdin müəllim tərəfindən istiqamətləndirilən fəal,
müstəqil fəaliyyətidir. O, mürəkkəb quruluşa malikdir. Onun dörd başlıca komponenti ayırd edilir:
təlimin məqsədi və vəzifələri, təlim əməliyyatları, özünənəzarət və özünüqiymətləndirmə. Bunlar
bir-biri ilə şərtlənən müəyyən sistem təşkil edir.
Şagirdlərin təlim işinin idrak fəallığına görə effektivlik dərəcəsi kəmiyyət və keyfiyyətcə
qiymətləndirilə bilər. Bu müxtəlif üsullarla və formalarda həyata keçirilir. Lakin müəllim yadda
saxlamalıdır ki,idrak fəallığında qiymətləndirmə ilk növbədə şagird üçün özünüqiymətləndirmə və
özünənəzarət vasitəsi rolunu oynamalıdır.
Şagirdlərin təfəkkür qabiliyyətlərinin formalaşmasına kömək edən müəyyən texnoloji
əməliyyatların ardıcıllığı ilə şərtlənən təlim materialları onlarda politexnik bacarıqlar, psixoloji
hazırlıq proseslərə hərtərəfli (fiziki, əqli, əxlaqi estetik, iqtisadi, ekoloji) münasibətlərin tərbiyə
olunaraq inkişafı təmin olunur.
İdraka əsaslanaraq praktik işlər «Texnologiya» fənn kurrikulumun məzmun xətlərini inteqrasiya
edən aşağıdakı təlim şərtlərini əlaqələndirir və bacarıqlar aşılayır: sadalama, adlandırma və tanıma;
seçmə, müəyyənləşdirmə, fərqləndirmə, izahetmə, şərhetmə, təşkiletmə, münasibət bildirmə;
hazırlama, əməletmə, tərtibetmə, təqdimetmə, nümayiş etdirmə, təsvirçəkmə.
İDRAK FƏALLIĞININ DƏRSİN MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ İNKİŞAFI PROSESİ
Fəal dərsin mərhələlərlə ümumi quruluşu təlim prosesində şagirdlərin idrak fəallığının imkanlarının
təminatına xidmət edir. Bu aşağıdakı ümumi yanaşma mərhələlərini idrak fəalığı üçün bütün
fənlərin öyrənilməsinə yönəltmək olar.
I-Motivasiya, problemin qoyulması: Məlum olduğu kimi hər bir tədqiqatı başlayaraq problemi
ortaya gətirmək lazımdır. Əsl problem həmişə çoxsaylı fərziyyələr, ehtimallar doğurur və bunları
yoxlamaq üçün ilk növbədə tədqiqat sualı formalaşdırılmalıdır. Məhz tədqiqat sualı yeni bilgilərin
kəşfinə aparan bələdçi, "yolgöstərən ulduz” rolunu oynayır. Fəal təlimin ilk mexanizminə əsasən
məhz problemin olması idrak fəallığının yaranmasının başlıca addımı olur.
Biz nə üçün dərsin bu mərhələsini məhz motivasiya adlandırırıq? Psixoloji amil kimi motivasiya hər
hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvə olduğu üçün. Fəal dərsdə təfəkkür
prosesini işləməyə sövq edən və şagirdlərin idrak fəallığını artıran motivasiya qismində ortaya
gətirilmiş problem və onun həlli tələbatı çıxış edir.
Bu prosesin ən mühüm nailiyyətlərindən biri düşünmə qabiliyyətinin sərbəstliyi və müstəqilliyidir:
uşaq öz fikrini "Zənnimcə…" , "Mən belə gəlir ki,…", "Mən belə hesab edirəm ki,…" sözlərindən
istifadə etməklə ifadə edir.
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II-Tədqiqatın aparılması: Problemin həlli üzrə fərziyyələrin meydana gəlməsinin təbii nəticəsi
olaraq, irəli sürülən fərziyyələri təsdiq və ya təkzib edən, habelə qoyulan tədqiqat sualına cavab
verməyə kömək edə biləcək faktları tapmaq zərurəti ortaya çıxır. Buna, şagirdləri irəli sürülmüş
problemin həllinə məqsədyönlü şəkildə aparan, özündə yeni informasiyanı və yeni sualları daşıyan
müxtəlif çalışmalar kömək etməlidir. Məhz yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların
tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır.
Tədqiqat müxtəlif formalarda: bütün siniflə birgə, kiçik qruplarda, cütlük şəklində və fərdi
şəkildə aparıla bilər. Lakin İnteraktiv təlim anlayışının özü ənənəvi təlimdə tətbiq edilən frontal və
ya fərdi formalarla müqayisədə daha fəal iş formalarının mövcudluğunu ehtiva edir. Təlimin
interaktiv xarakteri kiçik qruplarda və ya cütlük şəklində işlərdə daha qabarıq formada təzahür edir.
III-İnformasiya mübadiləsi: Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri
tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar. Qoyulmuş suala cavab tapmaq zərurəti
tədqiqatın bütün iştrakçılarını bir-birinin təqdimatını fəal dinləməyə sövq edir.
Təqdimat bir növ yeni biliklərin dairəsini cızır və hələlik bu biliklər natamam və xaotik xarakter
daşıyır. Məhz bu mərhələdə yeni bir tələbat - həmin bilikləri qaydaya salmaq, sistemləşdirmək,
müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün tədqiqat sualına cavab tapmaq zərurəti yaranır.
IV-İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili: Bu, ən mürəkkəb mərhələdir və bütün zehni vərdişlərin,
təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir. Müəllim
fasilitasiya əsasında (yönəldici, köməkçi suallardan istifadə etməklə) əldə edilmiş faktların
məqsədyönlü müzakirəsinə və təşkilinə kömək edir. İnformasiyanın təşkili bütün faktlar arasında
əlaqələrin aşkara çıxarılmasına və onların sistemləşdirilməsinə yönəldilir. Nəticədə mövcud
tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır.
VI-Nəticə, ümumiləşdirmə: Beləliklə, şagirdlərə yeni bilginin kəşfi yolunda son addımı atmaq:
konkret nəticəyə gəlmək və ümumiləşdirmənin tərifini vermək işi qalır. Bunun üçün şagird nəinki
əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirməli, həm də gəldiyi nəticəni tədqiqat sualı ilə (bu nəticə həmin
suala cavab verirmi?) və irəli sürülmüş fərziyyələrlə (onların arasında düzgün olanı varmı?)
müstəqil olaraq tutuşdurmalıdır. Bu çox mühüm məqamdır. Dərsin kulminasiyasını isə bilgiləri
məhz özləri kəşf etdikləri üçün şagirdlərin duyduqları bənzərsiz sevinc və məmnuniyyət hissi təşkil
edir.
VI-Yaradıcı tətbiqetmə: Məlum olduğu kimi biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarı onun
yaradıcı surətdə tətbiqidir. Yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini
uşağa açıb göstərir. Buna görə müəllim imkan daxilində şagirdlərə təklif edə bilər ki, onlar
müəyyən məsələlərin həlli üçün, yaxud hansısa yeni suallara cavab tapmaq üçün, qazanılmış
bilikləri tətbiq etməyə çalışsınlar. Əgər yaradıcı tətbiqetmə dərhal mümkün deyilsə və əvvəlcə
biliklərin mənimsənilməsi yolunu sona qədər (model üzrə tətbiqdən başlamış yeni şəraitdə tətbiqə
qədər), keçmək tələb olunursa, deməli bu yolu keçmək lazımdır. Lakin son nəticədə yaxşı olar ki,
şagirdlərə, onların kəşf etdikləri bilgilərin yaradıcı surətdə tətbiqinə dair çalışma verilsin, bu halda
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həmin bilgi həmişəlik onların şüurunda həkk olunar. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik
dərslə məhdudlaşdırılmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.
VII-Qiymətləndirmə və ya Refleksiya:Qiymətləndirmə istənilən prosesin təkmilləşdirilməsini
təmin edən bir mexanizmdir. Təkmilləşmək üçün vaxtında öz qüsurlarını və öz nailiyyətlərini aşkar
etmək, uğur qazanılmasına nələrin mane olduğunu və nələrin kömək etdiyini müəyyənləşdirmək
vacibdir. Şagirdlərin təlim fəaliyyətinin qiymətləndirmə və refleksiya prosesləri məhz bu məqsədə
xidmət etməlidir.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, fəal təlimin mühüm xüsusiyyətlərindən biri müstəqil təlim (öyrətməyi
öyrənmək), müstəqil inkişaf vərdişlərinə idrak fəallığına yiyələnmək imkanıdır.
Dərs başa çatdıqdan sonra göstərilmiş prosedurlardan birini - qiymətləndirmə və ya refleksiyanı
həyata keçirərkən müstəqil öyrənmə proseslərin nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi
məqsədəuyğundur.
Bəzən qiymətləndirmə və refleksiyanı dərsin müxtəlif mərhələlərinə daxil edilir, bunun özü də təlim
prosesində şagirdlərin idrak fəallığının daha uğurla keçməsinin səmərəli yoludur.
Şagirdlər idrak fəaliyyəti zamanı praktik işlər icra edərkən yaranan prosesləri görür onların həlli
üçün texnoloji əməliyatlar həyata keçirirlər. Bu zaman qarşılaşdıqları çətinlikləri aradan qaldırmaq
məqsədilə idrakın mahiyyətinə daxi lolan üsul və vasitələr axtarır, müqayisələr, mühakimələr,
fərziyyələr irəli sürür, ünsiyyət əsasında fikirlər dəqiqləşdirilir, təkliflər əlaqələndirilir,
formalaşdırılır və həyata keçirilir.
Hər bir tədris mövzusunun məqsədinə uyğun standartlar tətbiq edilir. Fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiya aparılır.
Məsələn: I sinif. Mövzu: Plastilindən göy qurşağının yapılması.
Standart: 1.2.3, 1.2.2.; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;
İnteqrasiya: H.b. 1.1.1; T.i.2.2.4.
1.2.1. – Hazırlanacaq məmulata görə iş yerini təşkil edir.
1.2.2. – Məmulatın hazırlanması üçün uyğun emal vasitələri seçir.
1.2.3. – Məmulatın hazırlanması ardıcılığını müəyyənləşdirir.
1.2.4. – Hazırlanacaq məmulatın materialına uyğun emal texnologiyası seçir.
Qeyd olunan bu alt standartlar bütövlükdə emal prosesinin hazırlıq işlərinə daxil olub idrak
yolu ilə təlim yolunun vəhdətidir.
1.3.1. – Məmulatların detallarını hazırlayır.
1.3.2. – Detalları birləşdirməklə müxtəlif məmulat hazırlayır.
1.3.3. – Məmulatların hazırlanmasında sadə tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir, yəni
verilmiş materiallardan (kağız, karton, parça, plastilin, oduncaq, ərzaqlar) müxtəlif məmulatlar
hazırlayır.
Həyat bilgisi – 1.1.1 – Varlıq və hadisələri xarakterik əlamətlərinə görə fərqləndirir.
Təsviri incəsənət – 2.2.4. Əsas rəngləri tanıyır və onları sadalayır.
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Plastilin və yapma işləri şagirdlərdə yeni bilik mənimsəmə təlim prosesində idrak imkanlarını artır.
Plastilin (yun. plastos-yapılmış, yapma, plastik) – yapma heykəltaraşlıq üçün materialdır. Təmizlənmiş
gil tozuna, mum, serezin, heyvan piyi, vazelin və s. qatmaqla hazırlanır. Plastilinin yumşağlığı
temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Plastilindən kiçik modellər, eskizlər və heykəl fiqurlar hazırlanır.
Plastilin, gil, papye-maşedən (papye-maşe — fransız dilindən tərcümədə «çeynənmiş kağız» deməkdir)
müxtəlif həcmli əşyaların yapılmasında geniş istifadə olunur. Qeyd olunan materiallar öz
xüsusiyyətlərinə görə fərqli olduğundan mə¬mulat hazırlanarkən həmin cəhətlər nəzərə alınmalıdır.
Şagirdlər həmin materialların nümunələri ilə tanış olduqdan sonra müəyyən məmulat yapıldıqca
xassələri barədə mühakimə yürütmüş olurlar. Bu zaman, möhkəmlik, bərklik, yanğına davamlılıq və s.
cəhətlərə diqqət yetirilməlidir.
Plastilindən istifadə qaydaları, hissələrə bölünməsi, əşyaların modelini hazırlanması və bir çox praktik
işlərə aid verilən nümunələr əsasında şagirdlərdə idrak fəaliyyəti inkişaf edir, məntiqi və yaradıcı
təfəkkür formalaşır.
SONUÇ
«Texnologiya» təhsil proqramında (kurikulumda) emal texnologiyasının təlim nəticələri ilə bağlı
bütün standartlar plastilinlə yapma işləri zmanı idrak fəallığı real həllini tapır. Şagirdlərin
məmulatın qrup tərəfindən hazırlanması prosesində birgə əməkdaşlığa pedaqoji mühit yaranır.
Öyrənmə prosesi öz məqsədi, təşkili qaydası, müddəti, praktikanın rolu, möhkəmlətmə ehtiyacı,
müəllimin rəhbərliyinin zəruriliyi ilə elmi idrak prosesindən fərqlənir bu sahədə bir sıra
problemlərin metodoloji cəhətdən həllinə şərait yaradır, yeni elmi istiqamətlərin meydana
gəlməsinə təminat verir.
Öyrənmə yolu idrak yoluna müvafiqdir. Qavrama canlı müşahidə ilə, anlama - mücərrəd
təfəkkürlə, tətbiqetmə isə praktika ilə bağlıdır. Öyrənmə prosesi elmi idrak əməliyyatları ilə eyni
olmayıb sınaqdan keçirilmiş optimal və səmərəli təlim yolları praktik əhəmiyyət kəsb edir.
KAYNAKÇA
1. Texnologiya fənni üzrə təhsil proqramı (I-IX sinflər). Bakı -2013. 128 səh.
2.L.Qasımova,R.Mahmudova.Pedaqogika.Bakı, Çaşıoğlu.2012.548 səh.
3.F.Rüstəmov, T.Dadaşova. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı, Nurlan, 2007.568 səh.
4. Ş. Ağayev. İbtidai sinif şagirdlərinin əməyə hazırlanması. Bakı. “MM-S” – 2015. 314 səh.
5. Ş.Ağayev, R.Hacızadə və b. İbtidai siniflərdə şagirdlərin texnologiyadan idrak bacarıqları.“MMS” müəssisəsi Bakı – 2019. 215 səh.
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TƏLİM HAZIRLIĞINDA FİZİOLOJİ VƏ PSİXOLOJİ
QANUNAUYĞUNLUQLARIN İDRAK FƏALLIĞINA TƏSİRİ
INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL REGULARITIES ON
COGNITIVE ACTIVITY IN TRAINING PREPARATION
Şahrza Oğul oğlu Ağayev
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, İbtidai təhsil pedaqogikası kafedrası,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Özet
Məqalədə təlim prosesində fizioloji və psixoloji qanunauyğunluqların mahiyyəti, biliklərin
mənimsənilməsi prosesini yaxşı başa düşmək üçün onun daxili mexanizmini, quruluşunu, psixoloji
xarakteristikasını bilməyin vacibliyi qeyd olunmuşdur. Təlim hazırlığında şagirdin öyrənmə yolu
qavrama, anlama, möhkəmlətmə və tətbiqetmə proseslərindən keçir.
Qavrama - təlim prosesində əşya və hadisələr haqqında, onların əlamət və xüsusiyyətləri ilə bağlı
şagirdlərin məlumat əldə etməsidir. Anlama - mənimsəmənin əsas şərti olaraq təfəkkürlə müşayiət
olunaraq şagirdləri təfəkkür əməliyyatları aparmağa (təhlil-tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə, nəticə
çıxarmaq və s.) geniş cəlb etməkdə vacibdir. Möhkəmlətmə - mənimsəmənin zəruri ünsürlərindən
biri olaraq biliklərin hafizədə uzun müddət saxlanması və daha da dərinləşməsinin təminatı və
möhkəmləndirmənin səmərəsi üçün mexaniki və məntiqi yaddasaxlamanı uzlaşdırır. Tətbiqetmə təlim hazılığında çox mühüm ünsür olub, nəzəri biliyi həyata, çalışmalara tətbiq etmək bacarıqları
aşılayaraq mənimsəmənin öyrənmə zamanı bir-birinə nüfuz etməsi kimi mühüm prosesləri əhatə
edir.
Mənimsəmənin ünsürləri vəhdətdə həyata keçirilməlidir; öyrənmə zamanı bu ünsürlər bir-birinə
nüfuz etməlidir: qavrama prosesində ilkin anlamanı təmin etmək, anlama prosesində qavrama və
möhkəmlətmə vəzifələrini, tətbiqetmə zamanı isə anlama vəzifəsini həyata keçirmək səmərəli nəticə
verir.
Məktəb təcrübəsində mənimsəmə ünsürlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə laqeydlik halları müşahidə
olunur. Bəzən müəllim yeni biliyi şərh edir və ya kitabdan oxutdurur (qavrama mərhələsi), anlama
üçün isə xüsusi iş aparmır, birdən-birə möhkəmlətməyə keçir. Bu da təlimdə əzbərçiliyə,
formalizmə gətirib çıxarır: şagird yaxşı dərk etmədiyi məsələləri mexaniki yadda saxlamağa çalışır.
Şagirdlər biliyi yaxşı anlamadıqlarından onu tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun qarşısını almaq
üçün mənimsəmə ünsürlərini əlaqələndirmək vacibdir. İdrakla bağlı olan bütün cəhətlər ümumi
təhsilin mənimsənilməsində şagirdlərin fəllığına yönəldilir.
İbtidai təhsil üzrə ümumi təlim nəticələrinə uyğun olaraq hər bir şagird idrak fəallığı iləAzərbaycan xalqının dili, əxlaqi-mənəvi dəyərləri, milli adət-ənənələri, tarixi, mədəniyyəti,
incəsənəti haqqında qazandığı ilkin bilikləri sadə formada təqdim etməyi; zəruri riyazi bilikləri
həyatda tətbiq etməyi və sadə alqoritmləri yerinə yetirməyi, kompyuter texnikasından istifadə
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etməyi; müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etməyi, onları səciyyəvi əlamətlərinə görə
fərqləndirməyi; müstəqil və məntiqi düşünməyi, münasibət bildirməyi; ünsiyyət qurmağı,
əməkdaşlıq etməyi, fikirlərini aydın ifadə etməyi; mədəni davranış, şəxsi gigiyena və müvafiq
təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi; tapşırılan işi, habelə yaradıcılıq tələb edən işləri müstəqil
yerinə yetirməyi, sadə əmək vərdişlərini tətbiq etməyi; öz vəzifələrini yerinə yetirməyi, özünün və
digərlərinin hüquqlarına hörmət etməyi; yaşına uyğun bədii, elmi-kütləvi və məlumat xarakterli
mətnləri oxumağı, mətndəki əsas məzmunu ayırmağı və ona öz fikrini bildirməyi, lüğətlərdən,
məlumat xarakterli kitablardan istifadə etməyi; insanlara, təbiətə, əməyə, şəxsi və dövlət əmlakına
ədalətli, qayğıkeş və tolerant münasibət bəsləməyi, gerçəkliyi estetik qavramağı bacarmalıdır.
Açar sözlər: idrak fəallığı, təlim, öyrənmə, mənimsəmə
GİRİŞ
Öyrənmə prosesinin təbii-elmi əsasını ali sinir fəaliyyəti haqqında təlim təşkil edir (İ.M.Seçenov,
İ.P.Pavlov). Bu təlimə görə, beynin işinin əsasında refleks, yəni orqanizmin müxtəlif qıcıqlara
(əşyalara, sözlərə) cavab reaksiyası durur. Belə cavab reaksiyaları şərtsiz (anadangəlmə) və şərti
(həyatda qazanılma) reflekslərdən ibarətdir. Bizim həyati təcrübələrimiz, adətlərimiz məhz şərti
reflekslərdən ibarətdir.
Ali sinir fəaliyyətinin bir çox qanunauyğunluqları - baş beyin qabığında oyanma və ləngimə
proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsi, I və II siqnal sistemlərinin vəhdəti, sinir proseslərinin sistemi
(dinamik stereotip), beynin nəzarətedici və tənzimləyici funksiyası haqqında biliklər təlim-tərbiyə
prosesini düzgün təşkil etməyə, mənimsəmənin səmərəsini yüksəltməyə kömək göstərir.
İ.M.Seçenova görə, mənimsəmə başqalarının təcrübəsinin insanın öz şəxsi göstəriciləri ilə
qovuşmasıdır. Bu o deməkdir ki, şagirdin şəxsi təcrübəsindən keçməyən, həmin təcrübəyə istinad
etməyən məlumat tam mənimsənilə bilməz.
Təlim prosesində fizioloji qanunauyğunluqlarla yanaşı, müəyyən psixoloji qanunauyğunluqlar da
özünü göstərir.
Biliklərin mənimsənilməsi prosesini yaxşı başa düşmək üçün onun daxili mexanizmini, quruluşunu
(tərkib hissələrini), başqa sözlə, psixoloji xarakteristikasını bilmək lazımdır. Təlimdə şagirdin
öyrənmə yolu qavrama, anlama, möhkəmlətmə və tətbiqetmə proseslərindən keçir. Qavrama təlim
prosesində əşya və hadisələr haqqında, onların əlamət və xüsusiyyətləri ilə bağlı şagirdlərin
məlumat əldə etməsidir. Qavrama həm bilavasitə (müşahidə yolu ilə), həm də bilavasitə (müəllimin
danışığı və kitabla) ola bilər. Təlim prosesində hər iki qavrama növü vəhdətdə tətbiq edilməlidir.
Qavramanın səmərəli olması üçün şagirdlərin həyat təcrübələrinə (müşahidələrinə, mövcud
təsəvvürlərinə) istinad etmək lazımdır.
Anlama mənimsəmənin əsas şərtidir. O, təfəkkürlə müşayiət olunur. Anlayışın dolğun və tam
formalaşması üçün şagirdləri təfəkkür əməliyyatları aparmağa (təhlil-tərkib, müqayisə,
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ümumiləşdirmə, nəticə çıxarmaq və s.) geniş cəlb etmək vacibdir. Bu halda təlim materialı daha
yaxşı dərk olunur.
Möhkəmlətmə mənimsəmənin zəruri ünsürlərindən biridir. O, qazanılmış biliklərin hafizədə uzun
müddət saxlanması və daha da dərinləşməsini təmin edir. Əks halda keçilən biliklər unudular, təlim
səmərəsiz bir işə çevrilər. Möhkəmləndirmənin səmərəsi üçün mexaniki və məntiqi yaddasaxlamanı
uzlaşdırmaq, uzun müddətə yaddasaxlama ustanovkası yaratmaq, keçilən və yeni biliyi
əlaqələndirmək, təkrarla tətbiqetməni uzlaşdırmaq, şagirdlərin fəallıq və müstəqilliyini artırmaq
lazımdır.
Tətbiqetmə təlimin çox mühüm ünsürü olub, nəzəri biliyi həyata, çalışmalara tətbiq etmək
bacarıqları aşılamağa kömək edir. Tətbiqetmə sayəsində şagird bilikləri şüurlu və möhkəm
mənimsəyir; biliyə inamı və marağı artır; nəzəri biliklər onun üçün həyati məna kəsb edir; zəruri
bacarıq və vərdişlər formalaşır. Bu mənada "tətbiqetmə biliyin anasıdır" fikrinə haqq qazandırmaq
lazım gəlir.
Mənimsəmənin ünsürləri vəhdətdə həyata keçirilməlidir; öyrənmə zamanı bu ünsürlər bir-birinə
nüfuz etməlidir: qavrama prosesində ilkin anlamanı təmin etmək, anlama prosesində qavrama və
möhkəmlətmə vəzifələrini, tətbiqetmə zamanı isə anlama vəzifəsini həyata keçirmək səmərəli nəticə
verir.
İDRAK
FƏALLIĞININ
İNKİŞAFINDA
FİZİOLOJİ
VƏ
PSİXOLOJİ
QANUNAUYĞUNLUQLARIN ROLU
Məktəb təcrübəsində mənimsəmə ünsürlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə laqeydlik halları müşahidə
olunur. Bəzən müəllim yeni biliyi şərh edir və ya kitabdan oxutdurur (qavrama mərhələsi), anlama
üçün isə xüsusi iş aparmır, birdən-birə möhkəmlətməyə keçir. Bu da təlimdə əzbərçiliyə,
formalizmə gətirib çıxarır: şagird yaxşı dərk etmədiyi məsələləri mexaniki yadda saxlamağa çalışır.
Şagirdlər biliyi yaxşı anlamadıqlarından onu tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun qarşısını almaq
üçün mənimsəmə ünsürlərini əlaqələndirmək vacibdir.İdrakla bağlı olan bütün cəhətlər ümumi
təhsilin mənimsənilməsində şagirdlərin fəllığına yönəldilir.
Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası - Milli Kurikulumu konseptual
xarakterli çərçivə sənədi olub ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi
təhsilin hər bir pilləsində nəzərdə tutulan fənləri, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının
miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə
əsas prinsipləri, fənn kurikulumlarının strukturunu əhatə edir.
Milli Kurikulum ümumi təhsilin pillələri, bu pillələrdə tədris olunan fənlər arasında əlaqələrin və
ardıcıllığın təmin edilməsi; fənlərin məzmununun cəmiyyətin tələbatına uyğun daim
təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi; təlim texnologiyalarının çevikliyi və interaktivliyinin təmin
olunması; nəticəyönümlü fənn kurrikulumlarının hazırlanıb tətbiq olunması; təlim mühitinin, təhsil
fəaliyyətinin səmərəliliyinin, təlimin inkişafetdirici və qabaqlayıcı xarakterinin, bilik, bacarıq və
vərdişlərin təhsil pillələri üzrə konsentrik prinsip əsasında müəyyənləşdirilməsinin təmin olunması;
şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi və stimullaşdırılmasının təmin edilməsi
funksiyaların reallaşdırılmasına xidmət edir.
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Milli Kurikulum milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə alınması; ümumi inkişafı, meyil və
maraqları nəzərə alınmaqla bütün şagirdlərə əlverişli təlim şəraitinin yaradılması; tələbyönümlülük;
nəticəyönümlülük; şagirdyönümlülük; inteqrativlik ümumi prinsiplərə istinad olunmaqla
hazırlanmışdır.
İbtidai təhsilin məqsədi- uşaqlarda oxu, yazı və hesablama vədişləri yaratmaq və
möhkəmləndirmək; uşaqlara insan, cəmiyyət, təbiət və onlar arasındakı qanunauyğunluqlar
haqqında ilkin həyati biliklərin verilməsini təmin etmək; uşaqlarda məntiqi və yaradıcı təfəkkür
elementlərini formalaşdırmaq, istedadlı uşaqların erkən yaşdan üzə çıxarılmasını və inkişafını təmin
etmək;uşaqlara həssaslıq, estetik və bədii zövq, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər, fiziki mədəniyyət və
özünəxidmət bacarıqları aşılamaq konseptual sənəddə əksini tapmışdır.
İbtidai təhsil üzrə ümumi təlim nəticələrinə uyğun olaraq hər bir şagird idrak fəallığı iləAzərbaycan xalqının dili, əxlaqi-mənəvi dəyərləri, milli adət-ənənələri, tarixi, mədəniyyəti,
incəsənəti haqqında qazandığı ilkin bilikləri sadə formada təqdim etməyi; zəruri riyazi bilikləri
həyatda tətbiq etməyi və sadə alqoritmləri yerinə yetirməyi, kompyuter texnikasından istifadə
etməyi; müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etməyi, onları səciyyəvi əlamətlərinə görə
fərqləndirməyi; müstəqil və məntiqi düşünməyi, münasibət bildirməyi; ünsiyyət qurmağı,
əməkdaşlıq etməyi, fikirlərini aydın ifadə etməyi; mədəni davranış, şəxsi gigiyena və müvafiq
təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi; tapşırılan işi, habelə yaradıcılıq tələb edən işləri müstəqil
yerinə yetirməyi, sadə əmək vərdişlərini tətbiq etməyi; öz vəzifələrini yerinə yetirməyi, özünün və
digərlərinin hüquqlarına hörmət etməyi; yaşına uyğun bədii, elmi-kütləvi və məlumat xarakterli
mətnləri oxumağı, mətndəki əsas məzmunu ayırmağı və ona öz fikrini bildirməyi, lüğətlərdən,
məlumat xarakterli kitablardan istifadə etməyi; insanlara, təbiətə, əməyə, şəxsi və dövlət əmlakına
ədalətli, qayğıkeş və tolerant münasibət bəsləməyi, gerçəkliyi estetik qavramağı bacarmalıdır.
SONUÇ
Fəal dərsin ümumi quruluşuna aid olan motivasiyanın düzgün təşkili digər mərhələlərin hər birinin
səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, eyni zamanda qarşılıqlı əlaqəni təmin edir.
Motivasiyanı qurarkən tapmacalardan, şəkillərdən, krossvorddan,
musiqi
parçalarından,
nağıllardan və s. istifadə etmək olar. Müxtəlif şəkillərlə motivasiyanın qoyulması sinifdə
canlanma yaradır, şagirdləri fəallaşdırır və öyrəniləcək mövzuya qarşı marağı daha da
artıraraq fikirləri bu istiqamətə yönəldir. Bundan sonra tədqiqata başlamaq üçün tədqiq
olunan problemin qoyulması vacibdir. İlk növbədə nəyin tədqiq edilməsi aydın olmalı və
tədqiqat sualı müəllim tərəfindən səsləndirilməlidir.
Tədqiqat sualı dərsdə qarşıya qoyulan məqsəddən yaranır, onu özündə əks etdirir və ona
çatmağa xidmət edir. Qoyulan tədqiqat sualı dərsin reallaşmasına xidmət edir.
Tərtib edilən qrup işlərində suallar elə qoyulmalıdır ki, onlar tədqiqat sualının açılmasına,
dərsin mənimsənilməsinə və ümumi bir nəticəyə gəlinməsinə gətirib çıxarsın.
Aparılan qrup işləri şagirdlərdə bir-birinin fikrini dinləmək, müzakirə aparmaq, kollektiv
şəkildə işləmək, əməkdaşlıq etmək bacarığı aşılayır, formalaşdırır. Bu zaman zəif oxuyan
şagirdlər belə fəallaşır, öz fikirlərini söyləyərək tədqiqatda fəal iştirak etməyə çalışırlar.
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Dərsin sonunda bir daha tədqiqat sualına qayıdılır və o, müəllim tərəfindən səsləndirilir,
verilən cavablar ümumiləşdirilərək nəticə çıxarılır.
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Özet
Yaygın olarak bilinen tanımına göre toplumsal cinsiyet, kadınlar ile erkekler arasındaki
farklılıkların toplumsal düzlemdeki kuruluşuna işaret etmektedir. Kavramın bu şekildeki tanımı
sadece bireysel olarak cinsiyet kimliğini ve kişiliğini değil, aynı zamanda kültürel düzeyde kadınlık
ve erkeklik stereotiplerini ve yapısal düzeyde kurumlar ve örgütler içindeki cinsiyete dayalı
işbölümünü de kapsar. Dolayısıyla biyolojik cinsiyetin verili niteliğine karşın, toplumsal cinsiyet
toplum tarafından gerçekleştirilen bir inşa sürecini ifade eder. Bu süreç toplumdan topluma farklılık
gösterdiği gibi, aynı toplumda yer alan farklı sosyal çevrelere göre de farklılıklar barındırabilir.
Bununla birlikte söz konusu sürecin kadın ve erkek cinsiyeti bakımından eşitsizliklerle dolu niteliği
yaygın bir durumdur. Şüphesiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten şey, her şeyden önce
eşitsizliğin zihinsel kabulüdür. Bu kabullerin (algıların) sonradan davranışa dönüşme potansiyeli
bulunmaktadır.
İşte bu araştırma sosyoloji eğitimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının
geleneksel /eşitlikçi niteliğini tespit etmek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 20192020 eğitim öğretim yılında MCBÜ’nin Sosyoloji bölümüne kayıtlı 235 öğrenci oluşturmuş,
öğrencilerin tümüne ulaşılması hedeflenmiş ve örneklem hesabına gidilmemiştir. Tanımlayıcı tipte
olan bu araştırma, gönüllü olan ve anket formlarını eksiksiz dolduran 184 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin demografik özelliklerini içeren Kişisel Bilgi Formu ve
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 20.0 istatistik
programında analiz edilmiş; analizde sayı, yüzde ve normallik testi, Kruskal Wallis ve Mann
Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %87’sini kadın cinsiyetinde,
%93’ünü 18-23 yaş aralığında, %95,7’sini bekar olan öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin TCAÖ
toplam puanı 111,8±11,4 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın en önemli bulgusu, cinsiyet değişkeni
ile TCAÖ puanı arasında anlamlı bir ilişkinin olması (p<0,05), diğer değişkenlerle göre TCAÖ
puanının anlamlı düzeyde farklılaşmamış olmasıdır (p>0,05). Bununla birlikte, son sınıf
öğrencilerinin, anne ve babası üniversite eğitimine sahip olanların, kendini “dindar değilim” diye
ifade edenlerin, hayatının çoğunluğunu şehir / metropolde geçirenlerin ve aylık gelir düzeyi yüksek
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olanların TCAÖ toplam puanı diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, bu
öğrencilerin daha eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet algısına sahip oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet algısı, Eşitlikçi toplumsal cinsiyet
algısı, Geleneksel toplumsal cinsiyet algısı.
Abstract
According to its widely known definition, gender refers to the social foundation of differences
between men and women. This definition of the concept encompasses not only gender identity and
personality individually, but also stereotypes of femininity and masculinity at the cultural level and
the gender-based division of labor within institutions and organizations at the structural level.
Therefore, despite the given nature of biological sex, gender refers to a construction process carried
out by society. As this process differs from society to society, it may also contain differences
according to different social environments in the same society. However, the nature of the process
in question is full of inequalities in terms of male and female gender is common. Undoubtedly, what
produces gender inequality is above all mental acceptance of inequality. These acceptances
(perceptions) have the potential to turn into behavior later.
This research has been carried out to determine the traditional / egalitarian nature of the gender
perception of university students studying sociology. The universe of the research was composed of
235 students enrolled in the Sociology Department of MCBU in the 2019-2020 academic year, it
was aimed to reach all students and sample calculation was not made. This descriptive research was
carried out with 184 volunteers who completed the questionnaire forms completely. In the study,
Personal Information Form which containing demographic characteristics of the students and
Gender Perception Scale were used. The data of the study were analyzed in the SPSS 20.0 statistics
program. Number, percentage and normality test, Kruskal Wallis and Mann Whitney U test were
used in the analysis. In the study, 87% of the students participating are women, 93% are between
the ages of 18-23, 95.7% are single. The total score of the students' gender perception scale (GPS)
was determined as 111.8 ± 11.4. The most important finding of the study is that a significant
relationship was found between the gender variable and GPS score (p<0,05), between other
variables and GPS score was not found significant relationship (p>0,05). On the other hand, the
GPS total scores of senior students, whose parents had university education, expressed themselves
as "not religious", spent most of their lives in the city / metropolis, and have high income were
found to be higher than the others. In other words, it was found to these students have a more
egalitarian perception of gender.
Key words: Gender, Gender perception, Egalitarian gender perception, Traditional gender
perception.

https://www.29ekim.org/

294

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
GİRİŞ
Toplumsal cinsiyetin birbirine benzeyen pek çok tanımından biri Bingöl’e aittir: doğuştan gelen
biyolojik olarak kadın ya da erkek olma haline ilaveten kültürel olarak kadınlık ve erkeklik için
uygun olan davranışların belirlenmesi ve benimsetilmesi durumudur (Bingöl, 2014). Sosyalleşme
sürecinin başladığı aile içerisinde çocuklar büyürken ebeveynlerinin hayat görüşlerinden,
çevrelerindeki insanlardan, basın yayın organlarından etkilenerek cinsiyete ait belli kalıp yargıları
edinmektedirler (Dal ve Dal, 2015).
Kadın ve erkeğin doğuştan getirdiği biyolojik farklılıklar kültürel olarak yorumlanıp
değerlendirilerek, hangi davranış ve faaliyetlerin kadınlar ve erkekler için uygun olduğuna karar
verilir. Ayrıca kadın ve erkeklerin hangi haklara, kaynaklara ve güce ne derecede sahip olduğuna ya
da olması gerektiğine ilişkin toplumsal beklentiler geliştirilir. Dolayısıyla biyolojik cinsiyetin verili
niteliğine karşın, toplumsal cinsiyet toplum tarafından gerçekleştirilen bir inşa sürecini ifade eder
(Kim ve ark., 2018). Bu süreç toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi, aynı toplumda yer alan
farklı sosyal çevrelere göre de farklılıklar barındırabilir. Bununla birlikte Özdemir (2019),
toplumsal cinsiyet rollerine dair toplumsal beklentilerin özünde ortak noktaları barındırdığına ve
eşitsizliklerin kaynağını söz konusu beklentilerin oluşturduğuna işaret etmektedir. Şüphesiz
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten şey, her şeyden önce eşitsizliğin zihinsel kabulüdür. Bu
kabullerin (algıların) sonradan davranışa dönüşme potansiyeli bulunmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, boyutları farklı olmakla birlikte, çoğu toplumda yaşanan ortak bir
sorun olup (Verniers ve Vala, 2018) kadın-erkek arasında ayrımcılık içeren kabullere dayanır. Bu
kabuller, toplumsal cinsiyete dayanarak kadın ve erkek olmaya biçilen rolleri, kalıpları ve değerleri
hiyerarsik olarak sıralar; sonuçta erkeğin üstün olmasını, önde bulunmasını kabullendirmeye
yöneliktir (Vargel Pehlivan, 2017; Özdemir, 2019). Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadının erkekten
ayrı, ötede, öteki olarak tutulmasına yol açar. Toplumlarda yaşatılan bu cinsiyet ayrımcılığının
öğretilmesinde ve normalleştirilmesinde medyanın da rolü bulunduğu bilinmektedir.
Televizyonlarda ve internet kaynaklarında kız çocuklarının eğitimi için halen evin erkeğinden izin
alınması gerektiğine, erken yaşta evlendirmelerin olağan oluşuna ve hatta erkekler tarafından
öldürülmeyi hak olarak gösteren programlara ve görsellere yer verilebilmektedir (Şakrak, 2019).
Dolayısıyla görünürde yasalar önünde fırsat eşitliğine sahip olan kadın, çoğu erkekten farksız
olarak, kendisinin erkekle eşit olmadığını düşünmekte, bu düşünceyi kabullenmektedir (Bingöl,
2014).
Kadın ve erkek cinsiyetlerinin sahip oldukları hak ve ayrıcalıklarda, atfedilen ve “yakıştırılan”
rollerde, statülerde ve değerlerde eşitsizlikler var olduğu sürece toplumsal cinsiyet ayrımcılığının
önüne geçilmesi pek de mümkün görünmemektedir (Alptekin, 2014; Tuğrul, 2018). Toplumsal
yaklaşımın yanı sıra bireysel algının da etkili olması nedeniyle toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, felsefe, iktisat ve hukuk gibi bilim dallarının içinde bulunduğu
multidisipliner yaklaşımı gerektirmektedir (Alptekin, 2014; Altıparmak, 2018).
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Bu araştırmada sosyoloji eğitimi gören bir grup üniversite öğrencisinin toplumsal cinsiyet algısı
araştırılmıştır. Araştırma grubunda (örnekleminde) yer alan sosyoloji öğrencilerinin toplumsal
cinsiyet algılarının geleneksel /eşitlikçi niteliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında
MCBÜ’nin Sosyoloji bölümüne kayıtlı 235 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamada örneklem
hesaplamasına gidilmemiş, öğrencilerin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma gönüllü olan
ve anket formlarını eksiksiz dolduran 184 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri Soru
Formu ile Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilmiş olan Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği
kullanılarak toplanmıştır.
Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri Soru Formu: Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
hazırlanan bu form öğrencilerin yaş, cinsiyet, medeni durum, algılanan dindarlık düzeyi, yaşamının
çoğunlukla geçtiği yer, ailesinin aylık toplam gelir düzeyi, anne ve babasının eğitim durumları, aile
tipi ve niteliği içeren 12 soruluk bir formdur.
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ): Altınova ve Duyan (2013) tarafından bireylerin
toplumsal cinsiyete yönelik algılarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen, tek boyutlu ve 25
maddelik bir ölçektir. 5’li Likert tipinde (1= kesinlikle katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum)
puanlanan bu ölçekte yer alan maddelerin bir kısmı ters girişli olup ölçekten alınabilecek en düşük
puan 25, en yüksek puan ise 125’tir. Ölçekten alınan yüksek puanlar toplumsal cinsiyet algısının
olumlu (eşitlikçi) olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla yapılan
açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin tek boyuttan oluştuğu belirlenmiş ve Cronbach Alfa güvenirlik
katsayısı 0,87 olarak saptanmıştır (Altınova-Duyan, 2013). Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa
güvenirlik katsayısı 0,89 olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme olarak toplanmıştır. Öğrencilere
araştırmanın amacı açıklanmış ve katılımın gönüllülüğe esas olduğu belirtildikten sonra anket
formları dağıtılmıştır. Öğrencilerin anket formlarını doldurmaları yaklaşık 10 dakika sürmüştür.
Öğrencilere kimlik bilgilerinin gizli kalması açısından verilen formlar üzerine isim yazılmaması
gerektiği, toplanan verilerin bilimsel amacın dışında kullanılmayacağı, diledikleri zaman ankete
katılmaktan vazgeçebilecekleri hatırlatılmıştır. Bu çerçevede anket formlarını eksiksiz dolduran 184
öğrencinin anket sorularına verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir.
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BULGULAR
Araştırmada öğrencilerin TCAÖ’nden aldıkları toplam puan 111,8±11,4 olarak bulunmuştur.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %87,0’ı kadın cinsiyetine sahiptir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu
(%93,0) 18-23 yaşları arasındadır. Öğrencilerin tamamına yakını (%95,7) bekar, %84,2’si çekirdek
aile yapısına sahip ve %62,5’inin yaşamı çoğunlukla şehir / metropolde geçirmiştir. Öğrencilerin
dörtte üçü (%73,3) demokratik aile yapısına sahip olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %44’ü
Manisa veya çevresinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte, %44’ü de öğrenci yurtlarında
kalmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (%44,1) kendisini dindar / çok dindar
olarak belirtmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı
Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Diğer
Yaş
18 yaş altı
18-20 yaş
21-23 yaş
24 ve üzeri
Anne eğitim durumu
Okuryazar değil/ Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Medeni durum
Evli
Bekar
Nişanlı/sözlü
Boşanmış
Hayatının geçtiği yer
Köy/kasaba
İlçe/küçük il
Şehir/metropol
Yaşadığı yer
Aile
Yalnız
Yurt
Hemcinsleri ile beraber evde
Karşı cinsten arkadaşları ile evde
Akrabaları ile

N

%

160
23
1

87,0
12,5
0,5

2
80
91
11

1,0
43,5
49,5
6,0

18
55
36
57
18

9,8
29,9
19,5
31,0
9,8

4
176
3
1

2,2
95,7
1,6
0,5

12
57
115
81
6
81
12
2
2

Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri
Aile tipi
Çekirdek
Geniş
Parçalanmış
Sınıfı
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Baba eğitim durumu
Okuryazar değil/ Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Aile yapısı
Baskıcı
Demokratik
İlgisiz
Ailenin aylık geliri
6,5 3000TL ve altı
31,0 3001-6000TL
62,5 6001-10.000TL
44,0
3,3
44,0
6,5
1,1
1,1

Dindarlık algısı
Çok dindarım/ Dindarım
Fikrim yok
Dindar değilim
Hiç dindar değilim

N

%

155
20
9

84,2
10,9
4,9

51
47
47
39

27,7
25,5
25,5
21,2

10
39
44
54
37

5,5
21,2
23,9
29,3
20,1

38
135
11

20,7
73,3
6,0

84
64
36

45,7
34,8
19,6

81
37
47
19

44,1
20,1
25,5
10,3

Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin ve TCAÖ toplam puanı arasındaki ilişki Tablo 2’de
gösterilmiştir. Araştırmada cinsiyet ile TCA toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuş olup, kadın cinsiyetine sahip öğrencilerin TCA puanları diğerlerine göre yüksek olarak
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belirlenmiştir (p<0,05). Diğer değişkenlerle TCAÖ puanı arasında anlamlı bir fark tespit
edilmemiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Arasındaki ilişki

Öğrencilerin
tanıtıcı
özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Diğer
Yaş
18 yaş altı
18-20 yaş
21-23 yaş
24 ve üzeri
Anne eğitim durumu
Okuryazar değil/ Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Medeni durum
Evli
Bekar
Nişanlı/sözlü
Boşanmış
Hayatının geçtiği yer
Köy/kasaba
İlçe/küçük il
Şehir/metropol
Yaşadığı yer
Aile
Yalnız
Yurt
Hemcinsleri ile beraber evde
Karşı cinsten arkadaşları ile evde
Akrabaları ile

Toplumsal Cinsiyet
Algısı toplam puanı
Ort±SS

Test

114,3±9,0 X2=31,399
95,9±14,6
df=2
108,0±0,0 p=0,000
100,5±29,0
111,5±11,2 X2=0,763
112,6±11,8
df=3
112,4±9,0 p=0,858
110,7±12,8
110,4±11,7
111,3±11,8 X2=2,575
113,3±10,7
df=3
114,0±10,6 p=0,462

Toplumsal Cinsiyet
Algısı toplam puanı

Öğrencilerin
tanıtıcı
Ort±SS
Test
özellikleri
Aile tipi
Çekirdek
111,4±11,9 X2=2,376
Geniş
112,5±8,9
df=2
Parçalanmış
117,4±6,4 p=0,305
Sınıfı
1.sınıf
109,9±11,5
111,8±12,4 X2=3,745
2.sınıf
112,9±10,5
df=3
3.sınıf
4.sınıf
113,7±11,7 p=0,290
Baba eğitim durumu
Okuryazar değil/Okuryazar 107,4±14,5
110,7±11,0
İlkokul
111,9±11,5 X2=1,897
Ortaokul
111,9±11,4
df=3
Lise
Üniversite
113,7±11,3 p=0,594

112,0±7,2
111,5±0,9
109,3±12,6
124,0±0,0

X2=2,730
df=3
p=0,435

108,4±15,1
109,8±11,6
113,2±10,7

X2=4,996
df=2
p=0,082

Aile yapısı
Baskıcı
Demokratik
İlgisiz
Ailenin aylık geliri
3000TL ve altı
3001-6000TL
6001-10.000TL

X2=8,375
df=5
p=0,137

Dindarlık algısı
Çok dindarım/ Dindarım
Fikrim yok
Dindar değilim
Hiç dindar değilim

112,5±10,9
116,4±6,4
111,3±11,7
108,8±13,4
94,0±0,0
124,0±1,4

112,1±8,9 X2=1,084
111,5±12,2
df=3
114,9±8,6 p=0,582
111,4±11,3 X2=2,253
111,7±10,9
df=2
113,2±12,8 p=0,324

110,5±11,2
111,0±12,9 X2=5,078
114,5±9,4
df=2
112,5±13,3 p=0,079

TARTIŞMA
Bu çalışmada Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının geleneksel /eşitlikçi niteliğini tespit etmek üzere
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu (%93,0) 18-23 yaş arasında,
kadın cinsiyetine sahip (%87), ve çekirdek aile yapısına (%84,2) sahiptir. Öğrencilerin %20,7’si
baskıcı bir ailede yetiştiğini belirtmiş olup hemen hemen yarısı (%44,0) ailesi ile yaşamakta, bir o
kadarı da öğrenci yurdunda kalmaktadır. Öğrencilerin dindarlık algısı sorulduğunda dörtte biri
(%25,5) “dindar değilim” ifadesini kullanmıştır. Araştırmada öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri,
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üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısını araştıran diğer çalışma bulguları ile benzerlik
göstermektedir (Kul Uçtu ve Karahan, 2016; Ünal ve ark. 2017; Esen ve ark. 2017; Özpulat, 2017).
Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinden alınan yüksek puanlar toplumsal cinsiyet algısının olumlu
(eşitlikçi) olduğunu ifade etmektedir. Sosyoloji; toplumların ve dönemin sorunları ve ihtiyaçları
doğrultusunda, bir yönüyle toplumsal değişimin dinamiklerini ve taraflarını kavramaya çalışan,
diğer bir yönüyle normlar, değerler, ahlak, toplumsal ilişkiler, aile ve dini anlayışlar, toplum
içerisindeki bireyin konumunu anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Sosyologların toplumun cinsiyet
rollerini, kültürünü, teknolojik gelişmelerin toplumsal hayata etkisini inceleme gibi geniş kapsamda
çalışma alanları mevcuttur. Bu bağlamda insanla iç içe çalışma alanı olan geleceğin sosyologları
olan sosyoloji bölümü öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri açısından eşitlikçi bir bakış açısı
içinde olmalarının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin TCA
ölçeğinden aldıkları toplam puan 111,8±11,4 olarak belirlenmiştir. Karabük’te sağlık bölümünde
okuyan üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısı ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir çalışmada öğrencilerin TCA ölçeği puan ortalaması 94,76±17,26 olarak saptanmıştır
(Kul Uçtu ve Karahan, 2016). Konya’da üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile toplumsal
cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada öğrencilerin TCA puan ortalamaları
91.36±16.83 bulunmuştur (Özpulat, 2017). Ankara’da toplumsal cinsiyet dersinin, öğrencilerin
toplumsal cinsiyet algısı üzerine etkisini değerlendirmek amacı ile yapılan bir çalışmada TCA puan
ortalaması toplumsal cinsiyet dersi alan öğrencilerde 114,63+12,39, ders almayan öğrencilerde
107,60+13,60 olarak belirlenmiştir (Gönenç ve ark. 2018).
Bu araştırmada kadın cinsiyetine sahip öğrencilerin TCA puan ortalamaları 114,3±9,0, erkeklerin
95,9±14,6 ve cinsiyet belirtmeyen bir öğrencinin ise 108,0±0,0 olarak belirlenmiştir. Kul Uçtu ve
Karahan’ın çalışmasında kız öğrenciler TCA puan ortalamaları 97,74±15,23, erkek öğrencilerin
79,65±15,06 olarak saptanmıştır ( Kul Uçtu ve Karahan, 2016). Yapılan literatür incelemesinde
erkeklerin daha geleneksel toplumsal cinsiyet algılarına sahip oldukları, kız öğrencilerin ise daha
olumlu ve eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısına sahip olduğu görülmektedir (Öngen ve Aytaç, 2013;
Kodan Çetinkaya, 2013; Pesen ve ark. 2016; Ünal ve ark. 2017; Esen ve ark. 2017; Turan ve ark.
2017). Araştırma bulgularından yola çıkılarak, kadın cinsiyetine sahip öğrencilerin, toplumda
kadına yüklenen kalıp yargıları azaltmaya, kadın ve erkeğe yüklenen geleneksel rollerle birlikte
geleneksel bakış açısını dönüştürmeye yönelik daha olumlu bir tutum sergiledikleri söylenebilir.
Bununla birlikte Esen ve arkadaşlarının (2017) cinsiyete göre toplumsal cinsiyet algısını
araştırdıkları çalışmasında, kız öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ev işlerinin kadının görevi
olduğu düşüncesine sahip olduğu saptanmıştır (Esen ve ark. 2017). Bu düşüncenin
yaygınlaşmasında kültürel öğrenmelerin önemli bir etkisinin olabileceği düşünülmektedir.
Cinsiyete ilişkin rol ve sorumluluklar öncelikle aile içinde, ebeveyn tutumları ile öğrenildiği göz
önünde bulundurulduğunda, toplumsal cinsiyet rollerinin gelişiminde en etkili faktörlerden birinin
aile yapısı olduğu söylenebilir. Literatürde toplumsal cinsiyet algısının; ailenin tipi, anne ve babanın
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eğitim durumu ve ailenin sosyo-ekonomik durumundan etkilendiğine dair çalışmalar yer almaktadır
(Varol ve ark. 2016; Söğüt ve ark. 2019; Bakır ve ark. 2019). Bu araştırmada öğrencilerin anne ve
babalarının eğitim durumu, aile yapısı, aylık gelir durumu, yaşadığı yer, dindarlık algıları ve medeni
durumu gibi özelliklerinin toplumsal cinsiyet algılarını istatistiksel olarak anlamlı etkilemediği
bulunmuştur. Araştırma sonuçları ile benzerlik gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Özpulat,
2017; Elgün ve Yeniçeri Alemdar, 2017 Gönenç ve ark. 2018). Araştırma sonuçlarının değişken
olmasının nedeninin araştırmada yer alan öğrencilerin farklı bölümlerde olup, örneklem sayısının
değişken olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada tespit edildiği üzere kadın cinsiyetine sahip sosyoloji bölümü öğrencilerinin erkek
öğrencilere göre daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısına sahip olmaları, kadınların cinsiyet temelli
ayrımcı düşünceleri değiştirme potansiyellerini ve isteklerini ortaya koyması bakımından önemlidir.
Ancak bu sonuç, sıklıkla “kadınların bilinçlenmesi” gerektiğine dair söylemlere ek olarak ve en az
onun kadar önemli olan “erkeklerin bilinçlenmesi” gereğine de işaret etmektedir. Kısacası
toplumsal cinsiyet eşitliği, tek bir cinsiyet kategorisinin bilinçlenmesine indirgenmeden kadını ve
erkeğiyle kuşatıcı bir bakış açısı ile gerçekleştirilebilecek toplumsal bir hedef olmalıdır.
Diğer taraftan bu araştırma toplumsal cinsiyet eşitliği düşüncesinin kazandırılmasına yönelik formal
eğitimin önemini vurgulayan sonuçlar sunmuştur. Zira, son sınıf öğrencilerinin TCAÖ puanının,
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa da, diğerlerine göre daha yüksek olarak tespit edilmiş
olması bu düşünceyi desteklemektedir. Nitekim sosyoloji bölümü öğrencileri Toplumsal Cinsiyet
dersini seçmeli olarak alabilmektedirler. Söz konusu dersin seçmeli yerine, zorunlu olarak ve
üniversitelerin tüm bölümlerinde alanında uzman kişilerce verilmesinin sağlanması toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefi bakımından oldukça önemlidir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda geleneksel tutum sergileyen üniversite öğrencilerinin bu
tutumlarını etkileyen faktörlerin nitel araştırma yöntemleri kullanılarak derinlemesine incelenmesi
önerilebilir. Bu anlamda alt gelir gruplarında, ebeveyn eğitim seviyesinin düşük olduğu gruplarda,
köy ve kasaba değerlerinin baskın olduğu gruplarda ve kendisini “dindar” olarak tanımlayan
çevrelerde yürütülecek nitel araştırmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği düşüncesinin niçin daha az
desteklendiğine dair detaylı veriye ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu tarz araştırmaların
sonuçlarına göre yürütülecek seminer, panel ya da konferanslarla genç bireylerin toplumsal cinsiyet
eşitliği konusundaki farkındalık düzeylerinin arttırılabileceği düşünülmektedir.
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Özet
Cinsel sağlık insanın duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimini,
iletişimi ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren iyi olma halidir. Dolayısıyla sağlıksız
cinsellik yaşayan bireyin sadece kendisi değil, etkileşimde bulunduğu diğer bireyler de bu
durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Kadınların sokakta tek başına rahatça yürüyemediği ve
taciz/tecavüze uğradığı, cinselliğin konuşulmasının tabu olarak görüldüğü bir toplumda cinsel
sağlık düzeyinin tatmin edici boyutta olduğunu düşünme imkânı bulunmamakta, dahası bu
sağlıksızlık ölçüsünde cinsel sağlık eğitimi ihtiyacı belirmektedir. Nitekim bu araştırmanın
motivasyonunu oluşturan şey de böyle bir ihtiyacı akla getirecek şekilde, bir devlet üniversitesinde
öğrenim görmekte olan sosyoloji bölümü öğrencilerinin enformel görüşmelerde cinsel sağlık
alanına giren soru/sorunlarını dile getirmiş olmalarıdır. Dolayısıyla bu araştırma üniversite
öğrencilerinin cinsel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı
tipte olan bu araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim görmekte olan, çalışmaya
katılmaya gönüllü olup anket formlarını eksiksiz olarak dolduran 166 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri öğrencilerin demografik özellikleri ve cinsel sağlık
eğitimi hakkındaki görüşlerini içeren soru formları ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 20.0
istatistik programında analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda büyük çoğunluğu (%86,1) kadın
cinsiyetine sahip olan örneklem grubundaki tüm öğrencilerin %38,6’si anneleri ile, %77,7’si
babaları ile cinsellik hakkında asla konuşmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %42,2’si kendini
çok dindar/dindar, %74,1’i aile yapısını demokratik olarak tanımlamıştır. Öğrencilerin yarısından
fazlası (%57,2) cinsellik hakkında bilgi aldığını, bununla birlikte %74,1’i cinsellik hakkında bilgi
almak istediğini ifade etmişlerdir. Kadın cinsiyetine sahip, son sınıfta okuyan, demokratik aile
yapısına sahip olduğunu belirten ve kendisini dindar/çok dindar olarak tanımlayan öğrencilerin
diğerlerine göre cinsel sağlık eğitimi almaya daha istekli oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu
bulgular göz önünde bulundurulduğunda yaşa uygun verilecek kapsamlı bir cinsel eğitim desteği ile
bireylerin daha sağlıklı ve dengeli cinsel tutum ve davranışlara sahip olabilecekleri
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cinsel tutum, Cinsel davranış, Cinsel sağlık eğitimi.
Abstract
Sexual health is the state of well-being that provides emotional, intellectual and social integrity of a
person, enriches personality development, communication and sharing of love positively. Therefore,
not only the individual experiencing unhealthy sexuality himself/herself, but also other people
whom interacts may be negatively affected by this situation. There is no possibility of thinking that
the level of sexual health is satisfactory in a society where women cannot walk alone on the street,
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are harassed / raped, and talking about sexuality is seen as taboo. Moreover, in this unhealthy scale,
the need for sexual health education appears. As a matter of fact, this study was conducted because
the sociology students studying at the state university expressed their questions/problems about
sexual health in informal interviews. Therefore, this research was conducted to determine the sexual
education needs of university students. This descriptive study was conducted with 166 students who
were enrolled in the 2019-2020 academic year, volunteered to participate in the study and
completed the questionnaire forms completely. The data of the study were collected by
questionnaires containing the students' demographic characteristics and their views on sexual health
education. The data of the study were analyzed in SPSS 20.0 statistics program. As a result of this
analysis, the vast majority (86.1%) have female gender, 38.6% of the students stated that they never
talked about sexuality with their mothers and 77.7% with their fathers. 42.2% of the students
described themselves as very religious / religious, and 74.1% of the students described their family
structure as democratic. More than half of the students (57.2%) stated that they got information
about sexuality, however, 74.1% of them stated that they wanted to get information about sexuality.
It has been determined that students who have a female gender, studying in the senior year, have a
democratic family structure and define themselves as very religious/religious are more willing to
receive sexual health education than others. As a result, considering these findings, it is thought that
individuals can have healthier and more balanced sexual attitudes and behaviors with a
comprehensive sexual education that will be provided appropriate the age.
Key words: Sexual attitude, Sexual behavior, Sexual health education.
GİRİŞ
İnsan hayatında doğal ve önemli bir yere sahip olan cinsellik, tarih boyunca içinde bulunulan
zamana ve kültürlere göre farklı algılanmış ve yorumlanmış olmakla birlikte, hâlâ birçok toplum
için en önemli konulardan biri olmaya devam eden bir kavramdır (Güner, 2016). Bununla birlikte
cinsellik biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan temel bir insan gereksinimidir (Yücesan ve
Alkaya 2018).
Cinsel sağlık, cinsel tutum ve davranışların yanı sıra toplumsal ve biyolojik faktörlerden etkilenen
bir yaklaşımdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre cinsel sağlık, cinselliğe ilişkin fiziksel, duygusal,
zihinsel ve sosyal olarak sağlıklı olma hali olarak tanımlanmaktadır (https://www.who.int, 2020).
Çocukluktan yetişkinliğe geçiş olarak kabul edilen ergenlik ve gençlik dönemi fizyolojik, psikososyal bilişsel ve ahlaki gelişimin yaşandığı ve cinsel olgunlaşma sürecidir (Akyol, 2019). Gençler
tüm bu değişimlere uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da cinselliği keşfetmek için riskli
davranışlarda bulunabilmektedir (Öztürk ve Esen, 2020). Gelişim dönemlerine uygun ve kapsamlı
verilen cinsel sağlık eğitimi bireylerin kendi cinsel gelişimini anlamasını, başkalarının haklarına
saygı duymasını, kişinin kendi özel yaşamında, aile ve toplum yaşantısında mutlu olmasını ve riskli
cinsel davranışlardan uzak kalmasını sağlar (Haberland ve Rogow, 2015; Awaru ve ark. 2018;
Öztürk ve Esen, 2020). Bu bağlamda cinsel sağlık eğitimi; bireyin doğduğu andan başlayarak ömür
boyu devam etmesi gereken bir eğitim süreci olup, sağlık, eğitim, sosyal refah ve yasal sistemlerin
de içinde bulunduğu toplum destekli bir etkinlik olmalıdır (Gürsoy ve Özerdoğan, 2017).
Cinsel sağlık eğitiminin en temel ilkelerinden biri bireylerin yaşadığı toplumun kültürel değerlerine
duyarlı, cinsellikle ve cinsel ilişkilerle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekçi ve yargılayıcı
olmayan bilgilerin paylaşılmasını sağlamasıdır (Bruess ve Schroeder, 2013). Çoğu gelişmiş ülkede
okullarda yaş gruplarına özgü cinsel davranışları geliştirme ve bilgi verme, motivasyon ve kişisel
gelişimi destekleme amaçlı cinsel sağlık eğitim programları verilmektedir (Nair ve ark. 2012; de
Castro ve ark. 2018). Türkiye’de ise cinsel sağlık eğitimi kapsamında okullarda daha çok hijyen ve
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menstruasyona yönelik bilgi verilmektedir (Çayır ve Beji, 2015; Esen ve Siyez, 2017; Zeren ve
Gürsoy, 2018).
Cinselliğin konuşulmasının tabu olarak görüldüğü veya en azından pek de hoş karşılanmadığı,
dolayısıyla tatmin edici nitelikte cinsel sağlık eğitiminin verilemediği toplumlarda cinsel sağlık
düzeyinin yüksek olmasını bekleme imkânı bulunmamaktadır. İşte bu çalışmanın esin kaynağını
oluşturan şey, tam da böyle bir sorunun varlığına işaret edecek şekilde şekilde, bir devlet
üniversitesinde öğrenim görmekte olan sosyoloji bölümü öğrencilerinin enformel görüşmelerde
cinsel sağlık alanına giren soru/sorunlarını dile getirmiş olmalarıdır. Dolayısıyla bu araştırma
üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kapsamında anket tekniği
kullanılmıştır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Ege bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin 2019-2020 eğitim öğretim
yılında Sosyoloji Bölümüne kayıtlı öğrenciler (235 öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırmada tüm
öğrencilere ulaşılması hedeflendiği için herhangi bir örneklem hesabına gidilmemiştir. Anket
formlarını eksiksiz olarak dolduran ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 166 öğrenci ile araştırma
gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları ve Yöntem
Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilmiş
olan iki soru formu kullanılmıştır. Birinci form 12 soru içeren “Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri
Soru Formu” olup öğrencilerin yaş, cinsiyet, aile yapısı, gelir durumu, aile yapısı ve dindarlık
algılarını içermektedir. İkinci form “Öğrencilerin Cinsel Yaşam Özellikleri Soru Formu” ise altı
sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin ebeveynleri ile cinselliği konuşma durumları, cinsel sağlık
eğitimi alma durumları, cinsel sağlık eğitimini kimin vermesi gerektiği hakkındaki fikirleri ve cinsel
sağlık dersi almak isteme durumlarını içermektedir.
Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından öğrencilere çalışmanın amacı hakkında bilgi
verilerek toplanmıştır. Çalışmaya katılımda gönüllülüğün esas olduğu, verecekleri yanıtların gizli
tutulacağı ve yalnızca bilimsel veri olarak değerlendirileceği, soruların rahatsızlık vermesi
durumunda anketi doldurmaktan istedikleri zaman vazgeçebilecekleri, kimlik bilgilerinin gizli
kalması açısından verilen formlar üzerine isim yazılmaması gerektiği konularında bilgi verilmiştir.
Verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde, araştırmanın raporlanmasında tüm araştırmacılar eşit
düzeyde sorumluluk üstlenmiştir.
Toplanan araştırma verileri SPSS 20.0 istatistik programına girilmiş ve sayı, yüzde ve kikare testi
kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular
Araştırmada öğrencilerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; öğrencilerin büyük çoğunluğu (%86,1)
kadın cinsiyetine sahip, yarısı (%51,2) 21-23 yaş aralığındadır. Her sınıftan hemen hemen aynı
oranda (1/4) öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yalnızca %10,2’sinin annesi, %21,7’sinin babası
üniversite mezunudur. Öğrencilerin üçte biri (%74,1) demokratik aile yapısına sahip olduğunu
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belirtmiştir. Öğrencilerin yarısına yakın bir kısmı (%42,2) kendilerini çok dindar/dindar olduğunu
ifade etmiştir (Tablo 1).
Tablo 2’de öğrencilerin cinsel yaşam özellikleri yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin %38,6’sının
annesi ile, %77,7’sinin babası ile asla cinsellik hakkında konuşmadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin
%57,8’i daha önce cinsellik hakkında bilgi aldığını ve %45,2’si cinsel bilgi düzeylerini yeterli
bulduğunu belirtmiştir. Cinsel bilgi düzeyinin yeterli olduğunu düşünen öğrencilerin, örneklem
grubunun yarısından daha azını oluşturacak bir büyüklükte oluşu düşündürücü bir bulgudur. Öte
yandan araştırmaya katılan öğrencilerin %74,1’i cinsel sağlık dersi almak istediğini, %71,7’si cinsel
sağlık eğitimi dersinin uzman hekim tarafından verilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtmişlerdir.
Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri
Öğrencilerin tanıtıcı
özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18 yaş altı
18-20 yaş
21-23 yaş
24 ve üzeri
Sınıfı
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Medeni durum
Evli
Bekar
Nişanlı/sözlü
Boşanmış

N

%

143
23

86,1
13,9

2
68
85
11

1,2
41,0
51,2
6,6

37
47
43
39

22,3
28,3
25,9
23,5

4
159
2
1

2,4
95,8
1,2
0,6

Aile tipi
Çekirdek
Geniş
Parçalanmış

140
17
9

Ailenin aylık geliri
3000TL ve altı
3001-6000TL
6001-10.000TL
Toplam

75 45,2
59 35,5
32 19,3
166 100,0
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84,3
10,2
5,4

Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri
Hayatının geçtiği yer
Köy/kasaba
İlçe/küçük il
Şehir/metropol
Anne eğitim durumu
Okuryazar değil/ Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Baba eğitim durumu
Okuryazar değil/ Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Aile yapısı
Baskıcı
Demokratik
İlgisiz
Yaşadığı yer
Aile
Yalnız
Yurt
Hemcinsleri ile beraber evde
Karşı cinsten arkadaşları ile evde
Akrabaları ile
Dindarlık algısı
Çok dindarım/ Dindarım
Fikrim yok
Dindar değilim
Hiç dindar değilim
Toplam

N

%

12
48
106

7,2
28,9
63,9

16
46
33
54
17

9,6
27,7
19,9
32,5
10,2

7
33
39
51
36

4,2
19,9
23,5
30,7
21,7

34
123
9

20,5
74,1
5,4

78
4
70
11
1
2

47,0
2,4
42,2
6,6
0,6
1,2

70
33
44
19
166

42,2
19,9
26,5
11,4
100,0
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Tablo 3’te öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ve cinsel yaşam özellikleri ile cinsel sağlık dersi almak
isteme durumlarının karşılaştırılması sunulmuştur. Erkek öğrencilerin hemen hemen yarısı (%52,2)
cinsel sağlık eğitimi almak isterken, kız öğrencilerin %77,6’sı bu eğitimi almak istediğini belirtmiş
olup, arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 21-23 yaş arasındaki
öğrenciler en çok cinsel sağlık eğitimi almak isteyen öğrenci grubu olup diğer gruplara göre
aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Özellikle annesi ile cinsellik
hakkında konuşamayan öğrencilerin cinsel sağlık eğitimi almak isteme durumları diğerlerine göre
anlamlı derecede fazla bulunmuştur (p<0,05). Son olarak, şehirden köy / kasabaya doğru gidildikçe
cinsel sağlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin oranında istatiksel olarak anlamlı bir artış olduğu
saptanmıştır (p<0,05).
Tablo 2. Öğrencilerin Cinsel Yaşam Özellikleri
Öğrencilerin cinsel bilgi özellikleri
Anneniz ile cinsellik hakkında konuşuyor musunuz?
Asla konuşmuyorum
Bazen konuşuyorum
Sıklıkla konuşuyorum
Her zaman konuşuyorum
Babanız ile cinsellik hakkında konuşuyor musunuz?
Asla konuşmuyorum
Bazen konuşuyorum
Sıklıkla konuşuyorum
Her zaman konuşuyorum
Cinsellik hakkında daha önce bilgi aldınız mı?
Evet
Hayır
Size göre cinsel bilgi düzeyiniz nasıldır?
Yeterli
Kararsızım
Yetersiz
Cinsel sağlık eğitimini sizce kim vermeli?
Uzman hekim
Hemşire-ebe
Öğretmen/Öğretim elemanı
Aile
Alanında uzman/ seksolog
Önce aile sonra uzman
Cinsel sağlık dersi almak ister misiniz?
Evet
Emin değilim
Hayır

N

%
64
74
16
12

38,6
44,6
9,6
7,2

129
33
1
3

77,7
19,9
0,6
1,8

96
70

57,8
42,2

75
65
26

45,2
39,2
15,7

119
8
14
5
14
6

71,7
4,8
8,4
3,0
8,4
3,6

123
37
6

74,1
22,3
3,6

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
öğrencilerinin tanıtıcı özellikleri ve cinsel yaşam özellikleri ile cinsel sağlık eğitimi almak isteme
durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğrencilerin yalnızca %13,9’u erkek olup diğerleri kadın
cinsiyetindedir ve büyük çoğunluğu (%92,2) 18-23 yaş arasındadır. Öğrencilerin %45,2’sinin gelir
durumu 3000TL ve altındadır. Öğrencilerin hemen hemen yarısı üniversite eğitimini ailesinin
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yanında (%47,0) ya da yurtta (%42,2) kalarak sürdürmektedir. Araştırma bulguları üniversite
öğrencilerinde cinsel sağlık eğitimi ile ilgili yapılan çalışma bulguları ile paralellik göstermektedir
(Süt ve ark. 2015; Duman ve ark. 2015; Aydın, 2019; Özkan ve ark. 2020).
Tablo 3. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ve Cinsel Yaşam Özellikleri ile Cinsel Sağlık Dersi
Almak İsteme Durumlarının Karşılaştırılması
Cinsel Sağlık Dersi Almak İsteme Durumu
Evet

Cinsiyet

Emin
Değilim

Hayır

Kadın

N
111

%
77,6

N
28

%
19,6

N
4

%
2,8

Erkek

12

52,2

9

39,1

2

8,7

1
43
70
9
25
32
29
37
7
29
87
20
97
6
53

50,0
63,2
82,4
81,8
67,6
68,1
67,4
94,9
58,3
60,4
82,1
58,8
78,9
66,7
75,7

0
21
14
2
11
12
12
2
5
17
15
12
22
3
13

0,0
30,9
16,5
18,2
29,7
25,5
27,9
5,1
41,7
35,4
14,2
35,3
17,9
33,3
18,6

1
4
1
0
1
3
2
0
0
2
4
2
4
0
4

50,0
5,9
1,2
0,0
2,7
6,4
4,7
0,0
0,0
4,2
3,8
5,9
3,3
0,0
5,7

22
35
13
38
60
14
11

66,7
79,5
68,4
59,4
81,1
87,5
91,7

11
8
5
23
12
1
1

33,3
18,2
26,3
35,9
16,2
6,3
8,3

0
1
1
3
2
1
0

0,0
2,3
5,3
4,7
2,7
6,3
0,0

93
27
1
2

72,1
81,8
100,0
66,7

32
4
0
1

24,8
12,1
0,0
33,3

4
2
0
0

3,1
6,1
0,0
0,0

76

79,2

16

16,7

4

4,2

47

67,1

21

30,0

2

2,9

56
46
21

74,7
70,8
80,8

16
16
5

21,3
24,6
19,2

3
3
0

4,6
4,6
0,0

Yaş

18 yaş altı
18-20 yaş
21-23 yaş
24 ve üzeri
1.sınıf
Sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Köy/kasaba
Hayatının geçtiği
yer
İlçe/küçük il
Şehir/metropol
Baskıcı
Aile yapısı
Demokratik
İlgisiz
Çok dindarım/
Dindarlık algısı
Dindarım
Fikrim yok
Dindar değilim
Hiç dindar değilim
Anneniz ile cinsellik Asla konuşmuyorum
hakkında
Bazen konuşuyorum
konuşuyor
Sıklıkla konuşuyorum
musunuz?
Her zaman
konuşuyorum
Babanız ile cinsellik Asla konuşmuyorum
hakkında
Bazen konuşuyorum
konuşuyor
Sıklıkla konuşuyorum
musunuz?
Her zaman
konuşuyorum
Cinsellik hakkında Evet
daha önce bilgi
Hayır
aldınız mı?
Yeterli
Size göre cinsel
bilgi düzeyiniz
Kararsızım
nasıldır?
Yetersiz
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Test
X2= 7,036
df=2
p=0,030
X2=20,851
df=6
p=0,002
X2=12,493
df=6
p=0,052
X2=11,890
df=4
p=0,018
X2=6,510
df=4
p=0,164
X2=5,649
df=6
p=0,464
X2=13,831
df=6
p=0,032
X2=3,518
df=6
p=0,742
X2=4,211
df=2
p=0,122
X2=1,705
df=4
p=0,790
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Özkan ve arkadaşlarının (2020) cinsellikle ilgili eğitim alan ve almayan öğrencilerin cinsel
sağlık bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yaptıkları çalışmada öğrencilerin %81,3’ü
aile içinde cinsellik hakkında konuşulmadığını belirtmiştir. Duman ve arkadaşlarının
üniversiteli gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını
belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada kız öğrencilerin %56,6’sının, erkek öğrencilerin ise
%70,1’inin ebeveynleri ile cinsellik hakkında konuşamadığı saptanmıştır. Bu araştırmada
öğrencilerin %38,6’sının annesi ile, %77,7’sinin babası ile cinsellik hakkında
konuşamadıkları belirlenmiştir. Oysaki literatürde cinsel sağlık eğitiminin ailede başlaması
gerektiği vurgulanmaktadır (Awaru, 2020). Cinselliğin tabu olarak görüldüğü toplumlarda
aile içinde cinsellik konuşulamadığı için gençlerin cinsellik hakkında bilgi edindikleri temel
kaynağın arkadaş, çevre ve medya olduğu belirtilmektedir (Süt ve ark. 2015; Duman ve ark.
2015; de Castro ve ark. 2018).
Bu araştırmada öğrencilerin %57,8’i önceden cinsel sağlık hakkında eğitim almış olmasına
rağmen %45,2’si cinsel bilgisinin yetersiz olduğunu düşünmekte ve %74,1 cinsel sağlık
eğitimi almak istediğini belirtmiştir. İstanbul’da (2019) üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık
eğitimi ve cinsel sağlık ile ilgili bilgi ve görüşlerinin incelendiği bir çalışmada öğrencilerin
%94,4’ü cinsel sağlık eğitimi verilmesini gerekli bulduğu belirtmiştir (Aydın, 2019).
Çorum’da yapılan başka bir çalışmada öğrencilerin %44,0’ı cinsel sağlık eğitimi almak
istediğini ifade etmiştir (Duman ve ark. 2015). Bulunan değerlerin birbirinden farklı olmasına
karşın araştırmaların ortak noktası, cinsel ağlık eğitimine duyulan ihtiyaca işaret etmeleridir.
Araştırmada aile yapısının ve öğrencinin dindarlık düzeyine ilişkin algısının cinsel sağlık
eğitimi almak isteme durumunu etkilemediği saptanmıştır. Ergenlik ve gençlik dönemi
bireylerin cinselliğe yönelik daha meraklı, savunmasız ve risk almanın yüksek olduğu
dönemler olup dinsel inançlar bu süreçte her zaman etkili olamayabilmektedir. Nitekim
ABD’de spor bilimleri lisans öğrencileri ile yapılan bir araştırmada, dini inancı yüksek olan
ve ibadet için kiliseye giden öğrencilerin bu özelliklerinin onların riskli cinsel davranışlarda
bulunma durumunu etkilemediği saptanmıştır (Moore ve ark. 2013). Bununla birlikte ABD’de
yapılan başka bir araştırmada ise üniversite birinci sınıfta öğrenim gören Müslüman,
Hıristiyan ve Yahudi gençlerin riskli cinsel davranışları ile dindarlık düzeyleri arasındaki
ilişkinin negatif yönde olduğu belirlenmiştir (Berry ve ark. 2013).
Uluslarası ve ulusal literatür incelemesinde (Moore ve ark. 2013; Haberland ve Rogow, 2015;
Esen ve Siyez 2017; Yücesan ve Alkaya, 2018) hem ergenlerin hem de gençlerin cinsel sağlık
konularında bilgi açığı ve hizmet gereksinimi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte dünya
genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek önemli bir sağlık sorunu olmaya başlayan cinsel
istismar, CYBH, adölesan gebelikler ve istemli düşüklerin önlenmesinde cinsel sağlık eğitimi
önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda bireylerin yaşadığı toplumun gelişmişlik düzeyi,
sosyoekonomik koşulları, sağlık sistemi ve kültürel yapısına uygun verilecek kapsamlı bir
cinsel sağlık eğitiminin cinsel sağlık bilgisini arttıracağı, güvenli cinsel davranışlar tutumunu
olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde cinsel sağlık
eğitiminin etkinliği bilimsel olarak kanıtlandığı görülmektedir (Sani ve ark. 2016; Esen ve
Siyez 2017; Yücesan ve Alkaya 2018; Rabbitte ve Enriquenz, 2019).
Sonuç olarak, cinsellik ve cinsel sağlık ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması, cinsel sağlığın
korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gelişim dönemlerine uygun kapsamlı ve
yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimine ihtiyaç vardır. Aile içinde başlaması uygun olan ve
okullarda devam etmesi beklenen cinsel sağlık eğitimi bazı kültürlerde cinselliğin tabu olarak
algılanması sebebiyle gerçekleştirilememekte ve hep merak konusu olarak kalmaktadır.
Okullarda da cinsel eğitim alamayan öğrenciler meraklarını deneyimleyerek, riskli
davranışlarda bulunarak öğrenmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda formal eğitimin son aşaması

https://www.29ekim.org/

309

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
olan üniversitede cinsel sağlık eğitiminin ders olarak verilmesi ile hem gençlerin cinsel
sağlıkları açısından kendini koruyacağı hem de toplumlarda cinsel istismar, cinsel sapkınlık
gibi cinselliğe ait sorunların daha az yaşanılacağı düşünülmektedir.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ALAN LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN COVĠD-19 KISITLAMA
SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ
VIEWS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN MUSIC EDUCATION ABOUT COVID-19
RESTRICTION PROCESSES
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Özet
Eğitim, kavramı içeriğinde çok sayıda öğe bulundurmaktadır ve eğitim faaliyetleri bu öğelerin
uyumlu çalışması ile varlığını sürdürmektedir. Öğretim programı, öğrenciler, öğreticiler,
öğreticilerin yeterlikleri ve yetiştirilmesi, öğretim teknolojileri, eğitim kurumlarının denetim ve
yönetimi, eğitim süreçleri, eğitim-öğretimi değerlendirme, öğretim materyalleri, farklı eğitim
alanları ve birbirleri ile ilişkileri, eğitim yapılacak fiziki ve sanal ortamlar eğitim çatısı altındaki alt
başlıklardan bazılarıdır. Öğrenci merkezli öğretim, aktif-işbirlikli öğrenme/öğretim, buluş yoluyla
öğretim gibi konular eğitim alanında son yıllarda yoğunlukla çalışılan ve araştırılan konulardan
bazıları olmuş olmasına rağmen 2020 yılı mart ayından itibaren tüm dünya sıra dışı ve zorunlu bir
yönelim ile uzaktan eğitim konusunu ve araştırmalarını incelemeye başlamıştır. Bu sıra dışı ve
zorunlu yönelimin nedeni ise tıp biliminde Covid-19 olarak isimlendirilmiş bulaşıcı ve insanların
hayatlarını kaybetmelerine neden olabilen bir bulaşıcı hastalıktır. 2020 yılı başlarından itibaren
dünyadaki tüm insanlar korkunç ve hızlı biçimde yayılan ve hakkında tıbbi olarak bulaşıcılığından
başka yeterli bilgiye sahip olunmayan Covid-19 hastalığı nedeniyle sosyal hayatta alışkın
olduğumuz yüz yüze iletişimde ve yüz yüze eğitimde ciddi kısıtlamalara maruz kalmıştır. Teorik ve
uygulamalı özelliklerinde olmasına bakılmaksızın tüm eğitim alanlarında uzaktan eğitim
uygulamalarına yoğunluk verilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte son on yıldır özellikle yükseköğretim
kurumlarında ve örgün olamayan eğitim kurumlarında sınırlı sayıda derste uygulanmakta olan
uzaktan eğitim tüm eğitim kademelerinde ve ülkelerde kullanılan zorunlu bir eğitim uygulaması
halini almıştır. Tüm eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitimi de bünyesinde barındırdığı teorik
ve uygulamalı öğretim çalışmalarını alanda yeni sayılabilecek tasarılarla uzaktan eğitim yöntemiyle
senkron ve asenkron olarak uygulamak durumunda kalmıştır. Türkiye’ de farklı tiplerdeki
yükseköğretim kurumlarında müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin Covid-19 karantina
süreçlerine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yürütülmüş olan bu araştırmada 284 lisans
öğrencisinden elde edilmiş olan bulgulardan yola çıkılarak sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, Covid-19, uzaktan eğitim
Abstact
The concept of education contains many elements in its content. Educational activities continue to
exist with the harmonious operation of various elements. Education program, students, teachers,
competencies and training of teachers, instructional technologies, supervision and management of
educational institutions, educational processes, education-teaching evaluation, teaching materials,
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different educational areas and their relations with each other, physical and virtual environments to
be educated are some of the subtitles of education. Although subjects such as student-centered
teaching, active-collaborative learning / teaching, and discovery teaching have been some of the
topics that have been studied and researched intensively in the field of education in recent years, the
whole world has started to examine the subject of distance education and its researches with an
extraordinary and compulsory orientation since March 2020. The reason for this extraordinary and
compulsory orientation is an infectious disease called Covid-19 in medical science that can cause
people to lose their lives. Since the beginning of 2020, all people in the world have been exposed to
serious restrictions in face-to-face communication and face-to-face education, which we are
accustomed to in social life, due to the COVID-19 disease, which is spreading terribly and rapidly,
and for which there is not enough information about it other than its medical contagiousness.
Regardless of their theoretical and practical features, distance education practices have been
concentrated in all fields of education. With these developments, distance education, which has
been applied in a limited number of courses especially in higher education institutions and nonformal education institutions for the last decade, has become a compulsory education practice used
in all educational levels and countries. As in all fields of education, music education has had to
apply its theoretical and practical teaching studies, which can be considered as new in the field, with
distance education method, synchronously and asynchronously. The aim of this study is to obtain
the views of the university students in music education Covidien-19 process in Turkey. Based on
the findings obtained from 284 undergraduate students, results and recommendations were
presented.
Keywords:Music Education, Covid-19, Distance Education
GĠRĠġ
Zihinsel ve fiziksel olarak gelişim aşamalarını normal süreçlerle tamamlayan ve gelişimlerini
devam ettiren bireyler okul çağına geldiklerinde resmi eğitim ortamlarına katılmaktadırlar. Düzenli
ve planlı teşkilatlar olan okullarda birçok disiplin alanında öğretim alarak doğuştan getirdiği
özelliklerini ve sonradan ilgilerle kazandığı deneyimlerini birleştirmekte ve akademik açıdan
birikimler edinmeye devam etmektedirler. Akademik, zihinsel ve fiziksel birikimler kişisel ilgi ve
tutumlarla birleşerek bireylerin yaşam alışkanlıklarına ve mesleki hayat seçimlerine kadar etki
edebilmektedir. Bu geniş zaman dilimlerinde verilen akademik ve sosyal yaşam kararları bireylerin
kendilerini geliştirmelerinde önemli birer etken olabilmektedir.
Bireylerin mesleki gelişim veya kişisel gelişim amacıyla tercih edebilecekleri çok sayıda bilim ve
eğitim alanlarından birisi sanat eğitimidir. Kurtuluş’a (2001) göre sanat eğitimi, temelini insanın
yaratıcılığından almaktadır. Bireylerin doğal yapılarına ve ihtiyaçlarına uygun eğitilmeleri için
bilim gibi sanatı da öğrenmeleri gerekmektedir. Sanatsal etkinlikler sunmaları ve bu sayede yeni
yaşantılar kazanmaları çağdaş toplum açısından da önemli bir görev sayılmaktadır (s.201).
Resim, tiyatro, heykel, enstrüman yapımı, oyunculuk ve müzik eğitimi sanat eğitim alanlarından
belli başlıları olarak karşımıza çıkan eğitim alanlarıdır. Seslerin çeşitli kurallarla ahenkli ve estetik
biçimde kullanılarak sunulduğu sanat alanlarından birisi ise müzik alanıdır. Enstrümanist ve
vokalist olarak sanatsal yaşamlarını sürdürmek, ürünler sunmak isteyen bireyler müzik alanında
eğitimler almakta, kendilerini ve yeteneklerini geliştirmektedirler. Uçan’ a (2005) göre müzik
eğitimi: bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma,
müziksel davranışlarında belirli değişiklikler oluşturma ve geliştirme sürecidir (s. 8).
Sanat ve müzik eğitimi var oluşundan bugüne kadar getirmiş olduğu ürünlerini ve öğretilerini farklı
anlayış ve işleyişler ile öğrencilerine sunmaktadır. Ülkelerin kendi kültür-sanat-müzik eğitimi
politikaları, modern ve/veya geleneksel anlayışları ile ilişkili olarak sürdürülebilmektedir. Güzel
sanatlar fakültesi, konservatuvar, eğitim fakültesi, sahne sanatları fakültesi gibi farklı misyon ve
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vizyonları olan okullar ülkemizdeki yüksek öğretim seviyesinde müzik eğitimi kurumları olarak
çalışan birimlerdir. Bu farklı kurumlardan yetiştirilen bireyler çoğunlukla müzik eğitimcisi, müzik
araştırmacısı, müzik alanında performans sanatçısı, enstrüman yapımcısı, müzik teknolojisi
sektöründe iş sahibi olarak sanat ve müzik alanında, eğitim ve iş dünyasına kazandırılmaktadır.
Müzik alanında eğitim almakta olan bireyler okullarında diğer eğitim alanlarında olduğu gibi teorik
ve uygulamalı niteliklerde değerlendirilebilecek dersler almakta ve kazanımlar edinmeye
çalışmaktadırlar. Bu kazanımların öğrenciler tarafından elde edilmesi sürecinde eğitimcilerin farklı
dersler ve seviyeler için seçerek kullandıkları öğretim uygulamaları mevcuttur. Eğitim ortamlarında
sıklıkla tercih edilen bu öğretim uygulamalarından birisi bire bir ve toplu biçimde yüz yüze ders
öğretimi uygulamasıdır.
Malum ki hayat değişimlerle sürmekte ve yenilenmektedir. Sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik
hayatın ve dolayısıyla eğitim çalışmalarının gelişmesi ve gelişme sürecinde eskilerin yenilerle ve az
faydalı olanların daha fazla faydalı olanlarla değişimi modern hayatın bir sonucu olarak kabul
edilebilecek bir sonuç olmaktadır. Özellikle gelişen internet ağı teknolojisinin ve çevreye kolay
ulaşma konusunda etkinliğinin kuvvetlenerek yaygınlaşması uzaktan eğitim ismindeki öğretim
uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmış ve bu sayede beraberinde önemli faydalar
sağlayabilmiştir. Eğitim teşkilatının kontrolünde olan mevcut dersliklerin daha etkin, eğitimcilerin
daha ekonomik ve planlı görevlendirilmesi bu faydalardan sadece iki tanesidir. Son yıllarda ise
uzaktan eğitim uygulamaları tüm okul ve benzeri öğretim kuruluşlarında tercih edilmiş ve yüz yüze
öğretim ile birlikte sıklıkla kullanılan bir eğitim-öğretim uygulaması özelliğine kavuşmuştur.
Dünyanın birçok ülkesinde ciddi çoğunluktaki sayıda özel-resmi iş yeri ve kuruluşların, milyonlarca
bilgisayarın, kablo, telefon hattı, uydu gibi araçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan iletişim ağı
internettir. Bilgiye kolay erişim, çoklu veri sağlama ve zengin iletişim olanakları internet ağının
eğitim-öğretim amaçlı kullanımıyla kolayca sağlanabilmiştir. Bu etkileşimlerle oluşmuş olan
“İnternet’le Öğretim” kavramı öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını ve deneyimlerini
zenginleştirmiştir (Can, 2004: 3). Teknolojinin gelişmesiyle farklı bir özellik daha kazanmış olan
eğitim, teknolojiyi faaliyetlerinin vazgeçilmez bir öğesi haline getirmiştir. Eğitim ve internet
teknolojisinin birlikte kullanılmasıyla “Uzaktan Eğitim” yöntemi oluşmuştur (Özbay, 2015: 376).
Uzaktan öğrenme aynı zamanda uzaktan eğitim, e-öğrenme ve çevrimiçi öğrenme olarak da
bilinmektedir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin fiziksel olarak ayrılmasını, öğrenci-öğretmen ve
öğrenci-öğrenci iletişimini kolaylaştırmak için çeşitli teknolojilerin kullanımını bünyesinde
barındırmaktadır (Web-1: britannica.com).
Öğrenciler ve öğretmenlerin birbirlerinden fiziksel olarak uzakta oldukları durumlarda kullanılan
bir eğitim biçimi olarak bilinen uzaktan eğitimin tarihi 19. yy’ a kadar uzanmaktadır. Wisconsin
Üniversitesi’nin 1892 yılı kataloğunda ilk olarak ifade edilmiş olan “uzaktan eğitim” terimi, yine ilk
kez aynı üniversitenin yöneticisi William Lighty tarafından 1906 yılında yazılan bir açıklamada
kullanılmıştır. Uzaktan eğitim uygulamaları, 1960’lı yıllardan başlayarak yaygın bir tercih ile
kullanım alanı kazanmış ve bugünkü özelliklerine uygun hali ise 1920'li yıllarda kendisini
göstermiştir (Adıyaman, 2002: 92).
Gelişen teknoloji ile işbirlikli biçimde insan eğitimine katkı sağlayabilen sistemleri eğitim-öğretim
imkânı olarak sunmak uzaktan eğitimde amaç olarak kabul edilebilir. Ayrıca coğrafi engeller ve
zaman gibi eğitimi aksatabilen etkenleri kaldırmak da amaçlar arasındadır (Özbay, 2015: 378).
Uzaktan eğitimin ülkeler tarafından onaylanmasında geleceğe yönelik bir yatırım olarak
görülmesinin etkisi olmuştur. Kabul edilmesinin sebepleri ise fiziki ve maddi koşulların yetersizliği
olarak gösterilmiştir. Uzaktan eğitim sayesinde öğretmenler ve öğrenciler farklı yerlerde olsalar
dahi bir araya gelebilmişler ve bu sayede iletişim alt yapısının güçlenmesi kolaylaşmıştır. İnternetin
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sürekli gelişmesiyle web tabanlı uygulamalar uzaktan eğitimde sıklıkla kullanılmıştır ve
kullanılmaya devam etmektedir (Kırık, 2014: 75-85).
Birçok üniversite, özel sektör ve kamu kurumu tarafından gerek duyulan ve tercih edilerek
kullanılmakta olan uzaktan eğitim uygulamaları aracılığı ile yükseköğretim kurumları sertifika, ön
lisans, lisans, yüksek lisans eğitimi verebilmektedir. Bu süreçleri radyo-televizyon programları ve
bilgisayar destekli uygulamalar kullanarak sürdürmektedirler. İnternet sayesinde öğrenciler deneme
sınavlarına, dijital ders kitaplarına ve kayıtlı ders videolarına ulaşım imkânı kazanabilmektedirler
(Özbay, 2015: 387). Bilgisayar ortamında verilmeye başlanmış olan uzaktan eğitim, bağlantı
hızlarının artması ve mobil cihazların gelişimi ile mobil eğitime doğru yüzünü çevirmiştir (Telli
Yamamoto ve Altun, 2020: 26).
Planlı ve programlı biçimde eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirmek eğitim faaliyetlerinin her
aşamasında kurumlar ve öğretmenlerle ilişkili bir beklenti olarak kabul edilmektedir. Ne yazık ki
bazı istisnai durumlar ani değişikliklerle eğitim öğretim faaliyetlerin rutin akışını durdurabilmekte
ve faaliyetlerin devamını riske sokabilmektedir. Hatta süresi belli olmayan şekilde faaliyetler
dondurulabilmektedir. Eğitim öğretimin yapıldığı şehir, bölge, ülke veya tüm dünyada salgın
hastalıkların yaşanması bu tür engellenme ve durdurma süreçlerine örnek olarak gösterilebilir.
Planlandığı şekilde olağan olarak devam etmekte olan yüz yüze eğitim uygulamalarının salgın
hastalıklar gibi bir bazı sıra dışı etkenler nedeniyle değişebilmesi söz konusu olabilmektedir.
Değişikliklerle birlikte teknoloji ve internet olanaklarıyla birden fazla kişinin veya birebir kişilerin
sanal iletişimini sağlayan cep telefonu uygulamaları-bilgisayar programları devreye girmekte,
eğitim uzaktan senkron veya asenkron olarak sürdürülebilmektedir. Özellikle güncel hayatımızda
uzaktan eğitim uygulamalarına hizmet edebilecek çeşitlilikte, çoklukta ve kullanım açısından kolaydaha karışık kullanım özelliklerine sahip teknolojik aygıttan söz edilebilir. Bu aracı aygıtlar
sayesinde uzaktan eğitim uygulamalarının kullanım ve geçerlik potansiyelinin arttığı söylenebilir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 11-12 Mart 2020 tarihindeki ilanı olan salgın hastalık tehlikesi ve bu
salgına yakalananların hayat risk taşıyabileceklerinin haberi güncel hayatımızın en dikkat çekici
haberi olarak yaşamaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019
tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde, sebebi bilinmeyen zatürre vakaları bildirmiştir.
Tıp dünyasında bu hastalığa Covid-19 ismi verilmiş ve çok hızlı yayılım boyutuna ulaştığı için
dünya çapında pandemi (salgın) ilan edilmiştir. Virüs üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı
etkisi altına almıştır. Covid-19 salgını; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak insanlığını tehdit etmeye
devam etmektedir (Budak ve Korkmaz, 2020: 62). Kovid-19 salgını, kolay ve hızlı bulaşma özelliği
ve ilaçla tedavisinin geliştirilememiş olması nedeniyle tüm ülkeleri sıra dışı bir hayatın
devamlılığına mahkum etmiştir (İmga ve Ayhan, 2020: 7).
Sosyal hayatı duraklatmış olan Covid-19, dünyada yeni yaşam anlayışını ve bu yeni düzene uyum
sağlayabilmek için farklı yöntem ve uygulamaları da beraberinde hızla getirmiştir (Kurnaz ve
Serçemeli, 2020: 264). Ülkemiz açısından bakıldığında hastalık nedeniyle yükseköğretim
kurumlarında şu gelişmelerin yaşandığı anlatılabilir: 2020 yılı bahar eğitim dönemi mart ayının
ikinci haftasına kadar yüz yüze ve uzaktan eğitim dersleri normal süreçleri ile devam etmiştir.
Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi Covid-19 teşhisleri konulmaya başlayınca 16 Mart 2020
tarihinde ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumlarındaki eğitime üç hafta boyunca ara vermek
zorunda kalınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları ve önerilerinin de etkisi ile eğitim
kurumlarındaki bu ve buna benzer önlemler yurt dışındaki birçok eğitim kurumunda da aynen
getirilmiştir. Bu önemlerin amacının ise belirtileri ve bulaş özellikleri yeterince bilinmeyen
hastalığın yayılma hızını engellemek olduğu söylenebilir.
Covid-19 virüs salgınının yayılma hızında en etkili neden insanlar olmuştur. Bu nedenle tüm dünya
kendi uygulamaları ve kararları kapsamında önlemler almışlardır (Genç ve Akyürek, 2020: 50).
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Salgın virüsünün tüm ülkelere yayılarak dünyayı tehdit eder hale gelmesiyle birlikte seyahat
yasakları, evde kısıtlama ve sokağa çıkış yasakları ülkeler tarafından ilan edilmeye başlanmıştır.
Virüsün yayılıma hızının önlenmesi için insanların bir süre evde kalması, sokağa çıkacak olanların
kontrollü biçimde çıkması ve çalışmak zorunda olanların sosyal mesafelerini koruması halka
duyurulan uyarılardan bazıları olmuştur. Covid-19 salgınının yayılma alanının genişlemesi ile tüm
ülkelerde okullar fiziksel (yüz yüze) eğitimi askıya almış zorunlu olarak online-uzaktan eğitim
uygulanmaya başlamıştır. Devletlerin onayı ve tavsiyeleri ile eğitim kurumlarında öğretimin devam
etmesi için çevrimiçi-uzaktan-online eğitim tek çözüm olarak görülmüş, uzaktan eğitim sistemini
geliştirme girişimleri başlatılmıştır (Telli Yamamoto ve Altun, 2020: 25-26).
Salgın hastalık süreçlerinden önce de uzaktan eğitimle ilgili yükseköğretim kurumlarında
yoğunluklu olarak ortak zorunlu derslerin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Fakat
yükseköğretimin tüm kademe ve bölümlerdeki tüm derslerde eğitimin uzaktan biçimde sunulması
ilk kez yapılmış bir uygulama olmuştur. Uzaktan eğitimin ani olarak uygulanması bazı problemleri
veya avantajları da ortaya çıkarmıştır. Uzaktan eğitim dersleri üniversiteden üniversiteye değişen
uygulamalarla çevrimiçi senkron yöntemler ile, çevrimdışı asenkron yöntemlerle ve karma
yöntemlerle sürdürülmüştür (Kurnaz ve Serçemeli, 2020: 265-266).
Salgın hastalık Covid-19 nedeniyle devletler tarafından uygulanmış olan kısıtlama süreçlerini
yaşamış tüm kademelerdeki öğrenciler bilişsel, sosyal ve akademik açılardan olumsuz etkilenmiş ve
hatta psikolojik olarak da etkilenmiş olabilirler. Bireylerin salgın hastalık süreçlerinde psikolojik
olarak olumsuz etkilenmiş olabilme ihtimallerinden yola çıkan bazı araştırmacılar yakın geçmiş
süreçlerde çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Çaykuş ve Mutlu Çaykuş (2020: 95-97) tarafından
yapılmış olan çalışma bu araştırmalara örnek olarak gösterilebilir. “Covid-19 Pandemi Sürecinde
Çocukların Psikolojik Dayanıklılığını Güçlendirme Yolları: Ailelere, Öğretmenlere ve Ruh Sağlığı
Uzmanlarına Öneriler” isimli çalışmalarında Çaykuş ve Mutlu Çaykuş araştırmalarında Covid-19
pandemi sürecindeki tepkilere, çocukların pandemi döneminde psikolojik dayanıklılıklarını
kuvvetlendirmenin önemine, çocuklardaki koruyucu ve risk faktörlerine yer vermişlerdir.
Bulgulardan yola çıkarak çocukların öğretmenlerine, ailelerine ve ruh sağlığı uzmanlarına
tavsiyelerde bulunmuşlardır.
Salgın hastalık olarak insanların hayatlarını risk altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle insanlar
evlerinde kalmış ve sokağa çıkamamışlardır. Kısıtlama süreçlerinde insanların tüketim
alışkanlıkları; aile, çalışma ve eğitim hayatları ve bunlarla birlikte fiziksel ve ruhsal durumları da
etkilenebilmiştir (Kirman, 2020: 11). Fizyoloji ve psikoloji birbirlerini beslemekte ve
desteklemektedir. Psikolojinin bağışıklık, homeostatik denge gibi fizyolojik işlevleri, fizyolojik
durumun da duygu durumunu etkilediğini “nöro immuno modülasyon” gibi tanımlamalarda
görülebilmektedir (Aslan, 2020: 47). Birdenbire gündeme gelmiş olan Covid-19 salgın hastalığı
insanların günlük yaşantılarının bozulmasına ve insanların çeşitli kriz tepkilerini oluşturmalarına
neden olmuştur (Çaykuş ve Mutlu Çaykuş, 2020: 108).
Tüm dünyayı olumsuz etkilemiş olan Covid-19 salgını nedeniyle insanların davranış ve
tutumlarında değişiklikler oluşması söz konusu olmuş, evrensel salgın nedeniyle bireylerin
yakınlarını ve hatta tanıdıklarını salgın nedeniyle kaybetmesi, iletişim araçlarında devamlı salgın
nedenli hayat kaybı haberlerine maruz kalması, özellikle de kırılgan-riskli gruplar arasında
çaresizlik, umutsuzluk ve yas durumu gibi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir (İmga ve Ayhan,
2020: 7-8). Çevrelerine bulaştırma riskinden dolayı virüs kapmış insanlar strese girebilmektedirler.
Hastalığın henüz kesin bir tedavisinin olmaması nedeniyle stres seviyesi daha da yükselmektedir.
Bunlarla birlikte salgın hastalık sonrası yaşamın nasıl devam edebileceği konusunda duyulan
şüpheler diğer bir stres kaynağı olabilmektedir (Kirman, 2020: 24). Geri dönüşsüz doku ve organ
hasarları sebebiyle Covid-19 salgın hastalığı fizyolojiyi ciddi düzeyde olumsuz etkileyebilmektedir.
Psikolojik açıdan ise hastalarda ve toplumda stres, anksiyete ve davranış bozuklukları meydana
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getirebilmektedir. Bazı bireyler için ise Covid-19 hastalığının bireylerin psikolojisini düzelttiği
yaşamı daha hijyenik, güvenli ve disiplinli duruma getirdiği kabul edilebilmektedir (Aslan, 2020:
47).
Ülkemizde bulunan yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler de Covid-19 kısıtlama süreçlerinde
kaldıkları yerlerde uzaktan eğitim uygulaması ile eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Öğrencisi oldukları
yüksekokul ve fakültelerinin teşkilatlanmaları ile müzik eğitimlerini sürdürmüş olan farklı tip
yükseköğretim kurumlarında müzik bölümü lisans öğrencilerinin Covid-19 kısıtlama süreçlerindeki
deneyimlerine ilişkin görüşlerinin ne olduğu araştırma problemlerinden yola çıkılmış olan bu
çalışmada; ülkemizdeki farklı tip yükseköğretim kurumlarındaki müzik bölümlerinde lisans
seviyesinde olan öğrencilerin Covid-19 kısıtlama süreçlerine ilişkin edindikleri deneyimlerle ilişkili
olarak görüşlerinin saptanması, elde edilen bulgulara ilişkin önerilerin sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel (2009)’ a göre betimsel çalışma, incelenen durumun ayrıntılı olarak tanımlandığı ve eğitim
alanında en sık kullanıldığı bilinen araştırma türüdür. Bu tür araştırmalarda yetenek, tercih,
davranış, başarı durumları, tutumlar gibi birey ve grupları ilgilendiren konular ile okul gibi somut
eğitim ortamları özellikleri incelenebilmektedirler. Karasar (2009: 77)’a göre tarama
araştırmalarında varlığı devam etmekte olan veya geçmişte var olmuş olan durumların olduğu
haliyle betimlenerek sunulması amaçlanmakta; araştırmaya konu olan nesne, olay ya da birey kendi
koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaktadır.
Türkiye’de lisans seviyesinde farklı okul tiplerinde müzik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin
araştırma evrenini oluşturduğu bu çalışmada gönüllük esasına dayalı olarak araştırmaya katılmış
olan 284 adet farklı sınıf seviyelerinde ve okul tiplerindeki lisans öğrencilerinden veriler elde
edinilmiştir. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Müzik eğitimi alan
lisans öğrencilerinin uzaktan eğitim ve karantina süreçlerine ilişkin görüşleri” anketi ile elde
edilmiştir. Google form olarak hazırlanmış olan form katılımcılara internet aracılığı ile gönderilmiş
ve cevaplanan formlar kayıt edilerek veriler toplanmıştır.
Veri toplama aracının hazırlanma aşamasında öncelikle konu ile ilgili literatür gerekli kaynaklardan
taranmıştır. Literatür taramasından sonra anket sorularının oluşturulmasında etkisi olabileceği
düşünülen Covid-19 hastalığı, Covid-19 kısıtlama süreçleri, Covid-19 hastalığının insanlar
üzerindeki sosyal-akademik-ekonomik olası etkileri üzerine yapılmış çalışmalar taranmıştır. Bu
öğelerden yola çıkarak sorular oluşturulmuştur. Oluşturulmuş olan sorular müzik alanında
çalışmakta olan üç öğretim elemanı tarafından incelenmiştir. İncelemeler sonrasında alan
uzmanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli olan değişiklikler yapılarak anketin kapsam
geçerlik aşaması tamamlanmıştır. Anketteki bazı bilgiler demografik nitelikli verileri toplamayı
amaç edinmiştir. Kalan soruların bir kısmı tek seçeneğin işaretlenebileceği ve diğer kısmı ise birden
fazla seçeneğin işaretlenebileceği şekilde çok yanıtlı olarak hazırlanmıştır.
İki ya da daha çok değişkene ait frekans dağılımı bilgilerini vermek için çapraz tablolar
kullanılmaktadır. Bu tablolar iki veya ikiden daha fazla kategorik değişkene ilişkin frekans ile
yüzde dağılımını göstermektedir (Büyüköztürk, 2009: 27). Çalışmada bazı demografik özellikler ve
değişkenlerin durumunu nitelemek için yüzde-frekans değerleri tablolarda belirtilmiştir.
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BULGULAR
Bu bölümde araştırmada edinilmiş demografik bilgilere ve incelenmiş olan değişkenlere ilişkin
bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların cinsiyetlere göre dağılımları
Frekans

%

Erkek

103

36,3

Kadın

181

63,7

Toplam

284

100,0

Cinsiyet

Tablo 1’de görülebileceği üzere araştırmadaki katılımcıların % 36,3’ünü erkek ve % 63,7’sini kadın
öğrenciler oluşturmaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların yaşlara göre dağılımları
YaĢ

Frekans

%

18
19
20

24

18
31
42
57
53
32
11

6,3
10,9
14,8
20,1
18,7
11,3
3,9

25

12

4,2

26 ve üstü
Toplam

28
284

9,9
100%

21
22
23

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının en fazladan daha az doğru 21 (57 öğrenci) , 22
(53 öğrenci), 20 (42 öğrenci) ve diğer yaşlar olarak tespit edildiği tablo 2’ de görülebilmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların bulundukları sınıf seviyelerine göre dağılımları
Sınıf

Frekans

%

Hazırlık

12

4,2

1.Sınıf

62

21,8

2.Sınıf

74

26,1

3.Sınıf

70

24,6

4.Sınıf

66

23,2

Toplam

284

100,0

Tablo 3’ e göre öğrencilerin % 26,1’ nin lisans 2, % 24,6’ sının lisans 3, % 23,2’sinin lisans 4, %
21,8’inin lisans 1 ve % 4,2’sinin ise hazırlık sınıfı düzeyinde olduğu görülebilmektedir.
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Tablo 4. Katılımcıların çalgı alanlarına göre dağılımları
Alan

Frekans

%

Şan/Ses

50

17,6

Çalgı

234

82,4

Toplam

284

100,0

Katılımcıların müzik eğitimi aldıkları okullardaki çalgı alanına ilişkin % 82, 4’ünün herhangi bir
çalgı alanında ve % 17’6’sının ise şan/ses alanında uzmanlaşmaya çalıştıkları tablo 4’te
görülebilmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama sürecindeki eğitim tercihlerine göre dağılımları
Kısıtlama Sürecindeki Eğitim Tercihi

Frekans

%

Uzaktan

121

42,6

Yüzyüze

163

57,4

Toplam

284

100,0

Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinde öğretime başlamalarından önce alacakları eğitimin
niteliği hakkında kendilerine sorularak tercih etme imkanı sunulsaydı öğrencilerin % 57,4’ünün yüz
yüze eğitim ve % 42,6 sının ise uzaktan eğitimi seçmiş olacakları tablo 5’de görülebilmektedir.
Tablo 6. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinde çalgılarının yanlarında olma durumlarına
göre dağılımları
Katılımcıların Kısıtlamada Bulundukları Yerde Çalgılarının
Yanlarında Olma Durumu

Frekans

%

Var

155

54,6

Yok

129

45,4

Toplam

284

100,0

Tablo 6’da Covid-19 kısıtlama süreçlerinde katılımcıların % 54,6’sının bulundukları yerde
çalgılarının olduğu % 45,4’ünün ise bulundukları yerde çalgılarının olmadığı görülebilmektedir.
Tablo 7. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçleri ile ilgili haberleri hangi sosyal medya aracılığı
ve çeşitli araçlardan takip ettiklerine göre dağılımları (Birden fazla seçenek işaretlenebilmiştir)
Katılımcıların Covid-19 Kısıtlama Süreçleri ile ilgili Haberleri Takip Ettikleri Kanallar

Frekans

%

Televizyondaki kanallar

237

83,5

İnstagram

187

65,8

Facebook

30

10,6

Twitter

154

54,2

Gazete

24

8,5

İnternetteki haber siteleleri

165

58,1

Diğer

29

10,2
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Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçleri ile ilgili haberleri en çok tercih edilenden az tercih
edilene doğru Televizyondaki kanallar, İnstagram, internetteki haber siteleri, Twitter, Facebook,
diğer tercihler ve gazetelerden aldıkları şeklinde sıralandığı tablo 7’de görülebilmektedir.
Tablo 8. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerini kimlerle geçirdiklerine göre dağılımları
Covid19 Kısıtlama Sürecini Kimlerle Geçirdiniz

Frekans

%

9

3,2

Yalnız
Aile

262

92,3

Arkadaş

4

1,4

Diğer

9

3,2

284

100,0

Toplam

Covid-19 kısıtlama süreçlerini katılımcıların % 92,3’ünün aile ile, % 3,2’sinin yalnız, % 3,2’sinin
diğer kişi/kişilerle ve % 1,4’ünün ise arkadaşları ile geçirdikleri tablo 8’de görülebilmektedir.
Tablo 9. Katılımcıların kısıtlama süreçlerinde Covid-19 haberlerinden psikolojik olarak nasıl
etkilendiklerine göre dağılımları
Covid19 Haberlerinden Psikolojik Olarak
Etkilenme Durumu
Olumlu

Frekans

%

32

11,3

Olumsuz

252

88,7

Toplam

284

100,0

Tablo 9’da katılımcıların % 88,7’sinin Covid-19 kısıtlama süreçlerini yaşarken bulaşıcı hastalık
haberlerinden psikolojik olarak olumsuz ve % 11,3’ünün ise olumlu etkilendiklerini belirtmiş
oldukları görülebilmektedir.
Tablo 10. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama sürecinde psikolojik olarak profesyonel desteğe ihtiyaç
duyma-alma durumlarına göre dağılımları
Covid 19 Kısıtlama Sürecinde Psikolojik Olarak

Frekans

%

Profesyonel destek alma gereği duydum aldım

4

1,4

Profesyonel destek alma gereği duydum almadım

27

9,5

Profesyonel destek alma gereği duydum alamadım

44

15,5

Profesyonel destek alma gereği duymadım almadım

209

73,6

Toplam

284

100,0

Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinde psikolojik olarak % 1,4’ünün profesyonel destek
alma gereği duyarak aldıkları, % 9,5’inin profesyonel destek alma gereği duyup almadıkları, %
15,5’inin profesyonel destek alma gereği duyup alamadıkları ve % 73’6’sının ise profesyonel destek
alma gereği duymayıp almadıkları tablo 10’da görülebilmektedir.
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Tablo 11. Katılımcılara Covid-19 kısıtlamalarında hangi faaliyetlerin iyi geldiği görüşlerine göre
dağılımları (Birden fazla seçenek işaretlenebilmiştir)
Katılımcılara Covid-19 Kısıtlama Sürecinde Hangi Faaliyetlerin Ġyi Geldiğinin Tespiti

Müzik dinlemek
Çalgı/Şan çalışmak
Müzik dışında çeşitli sanat alanlarındaki çalışmaları takip etmek-izlemek
Uzaktan eğitim derslerini takip etmek ve ödevlerini yapmak
Ailem ile ilgilenmek onlarla sohbet etmek
Uzaktan eğitim derslerini takip etmek
Spor yapmak
Arkadaşlarım ile sesli ve görüntülü konuşmalar yapmak
Bahçe işleri-çiçeklerle ilgilenmek
Dizi, film izlemek
Herhangi bir aktivite ve iş yapmadan boş oturmak
Kişisel gelişim ve bedensel farkındalık aktiviteleri yapmak
Yemek/temizlik vb ev işleri yapmak
Puzzle yapmak
El sanatları ile ilgilenmek
Kitap okumak

230
120
121
81
162
63
103
161
62
226
75
78
126
36
51
158

%
81
42,3
42,6
28,5
57
22,2
36,3
56,7
21,8
79,6
26,4
27,5
44,4
12,7
18
55,6

Diğer: Uyumak, yeni hobiler dinmek, bilgisayar oynamak, araçla gezinmek,
kpss çalışmak, ev tadilatı yapmak,

12

5,2

Frekans

Tablo 11’de katılımcılara kısıtlama süreçlerinde müzik dinleme, dizi-film izleme, aileleri ile
ilgilenerek onlarla sohbet etme, arkadaşları ile sesli-görüntülü konuşmalar yapma ve kitap
okumanın en fazla iyi gelen faaliyetler olduğu şeklinde görüşlerini belirttikleri görülebilmektedir.
Tablo 12. Katılımcıların Covid-19 kısıtlamalarının biteceğine dair umutlarına göre dağılımları
Covid 19 Kısıtlama Sürecinin Biteceğine Dair Yeterli Umudun Olma Durumu

Frekans

%

Var

214

75,4

Yok

70

24,6

Toplam

284

100,0

Covid-19 kısıtlama süreçlerinin biteceğine dair katılımcıların % 75,4’ü umutlarının olduğu ve %
24,6’sının ise umudunun olmadığı biçiminde görüşlerini belirttikleri Tablo 12’de görülebilmektedir.
Tablo 13. Katılımcıların Covid-19 kısıtlamalarından önceki hayatlarını özleme durumlarıma göre
dağılımları
Kısıtlama Günlerinden Önceki Hayatın Özlenme Durumu

Frekans

%

Evet

234

82,4

Hayır

9

3,2

Kararsızım

41

14,4

Toplam

284

100,0
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Tablo 13’de katılımcıların % 82,4’ünün Covid-19 kısıtlama süreçlerinden önceki hayatlarını
özledikleri, % 14,4’ünün özleme konusunda kararsız oldukları ve % 3,2’sinin ise özlemedikleri
yönünde görüş belirttikleri görülebilmektedir.
Tablo 14. Katılımcıların Covid-19 kısıtlamalarında kaldıkları yerde ekonomik sıkıntılarının var
olup olmama durumlarına göre dağılımları
Kısıtlama Sürecinde Kalınan Yerde Ekonomik Sıkıntıların Var Olma Durumu

Frekans

%

Var

153

53,9

Yok

131

46,1

Toplam

284

100,0

Covid-19 kısıtlama süreçlerinde katılımcıların % 53,9’unun kaldıkları yerde ekonomik sıkıntılarının
var olduğu ve % 46,1’inin ise olmadığı yönünde görüş belirttikleri tablo 14’de görülebilmektedir.
Tablo 15. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçleri bitip sağlıklı günlere kavuşulunca hayatın
nasıl devam edeceğine dair görüşlerine göre dağılımları (Birden fazla seçenek işaretlenebilmiştir)
Katılımcıların Covid-19 Kısıtlama Süreçleri Bitince ve Sağlıklı Hayata KavuĢunca
Hayatın Nasıl Devam Edeceğine iliĢkin GörüĢleri

Frekans

%

Eskisi gibi

81

28,5

Birçok sosyal alışkanlıklarımız-yaşantılarımız değişecek

183

64,4

Arkadaşlıklarımız olumsuz etkilenecek

29

10,2

Sosyal ilişkilerimiz-arkadaşlıklarımız daha da iyi olacak

88

31

Derslerime ve okuluma daha fazla ilgi gösterip çalışacağım

106

37,3

Aileme bağlılığım artacak ve onlarla ilişkilerim sıklaşacak

57

20,1

Yalnız kalmayı tercih edeceğim

37

13

Eğitim hayatımı bırakıp ekonomik sebepler olmaksızın bir işte çalışmayı planlıyorum

3

1,1

Plansız ve rastgele bir yaşam akışı içinde olacağım

41

14,4

Toplu yapılan faaliyetlere (konser-sinema-maç vb) uzun bir süre katılmayacağım

88

31

Kişisel gelişim faaliyetlerine daha çok önem vereceğim

82

28,9

Yalnız kaldığım vakitler daha kaliteli geçecek

75

26,4

Asla yalnız kalmayacağım

32

11,3

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle iş hayatına atılmak zorunda kalacağım

35

12,3

Günlük hayat akışımda daha çok hareket etmeye özen göstereceğim

123

43,3

Zamanın çoğunu okulda geçirip çalışarak karantina sürecini telafi etmeye çalışacağım

57

20,1

Okulda toplu yapılması gereken derslere/çalışmalara/provalara ara vereceğim

24

8,5

Okulda sadece yapmam gerekenleri yapıp hemen izole olacağım

84

29,6

Diğer: Lisansüstü çalışmaları yapacağım, arkadaşlarım ile güzel br tatil yapacağım,
karantinadan önce üşendiklerimi yapacağım

7

2,8

Covid-19 kısıtlama süreçlerinin bitmesinden sonra sağlıklı günlere tekrar ulaşılınca hayatın nasıl
devam edeceğine ilişkin verilen cevaplar arasında en fazla seçilmiş olan düşüncelerin: birçok sosyal
alışkanlık ve yaşantıların değişeceği, günlük hayat akışlarında daha fazla hareket etmeye özen
gösterileceği, derslere ve okula daha fazla ilgi gösterilip çalışılacağı, sosyal ilişkilerinarkadaşlıkların daha da iyi olacağı ve toplu yapılan konser-sinema-maç ve diğerleri gibi etkinliklere
katılmayacakları şeklinde olduğu tablo 15’de görülebilmektedir.
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Tablo 16. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra online eğitim platformlarının ve
teknolojisinin güçlendirilmesi ve bu sistemin devam ettirilmesine ilişkin görüşlerine göre
dağılımları
Kısıtlama Süreçlerinden Sonra Devam Edecek Olan Eğitimlerin Özelliğine
iliĢkin; Bilgilerine Kolay EriĢebileceğim Online Eğitim Platformları ve
Teknolojisi Güçlendirilmeli ve bu Sistem Devam Ettirilmeli

Frekans

%

Katılıyorum

110

38,7

Katılmıyorum

174

61,3

Toplam

284

100,0

Tablo 16’da Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra devam edecek olan online eğitim
platformlarının ve teknolojisinin güçlendirilmesi ve bu sistemin devam ettirilmesi görüşüne
katılımcıların % 61,3’ünün katılmadıkları, % 38,7’sinin ise katıldıkları görülebilmektedir.
Tablo 17. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra eğitimin online
uygulamalarının da geliĢtirilerek yüz yüze devam ettirilmesine iliĢkin görüĢlerine göre
dağılımları
Kısıtlama Süreçlerinden Sonra Devam Edecek Olan Eğitimlerin Özelliğine iliĢkin;
Yüz Yüze Eğitim Devam Ettirilmeli fakat Online Eğitim Teknolojisi GeliĢtirilmeli

Frekans

%

Katılıyorum

203

71,5

Katılmıyorum

81

28,5

Toplam

284

100,0

Katılımcıların % 71,5’inin Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra eğitimin yüz yüze devam
ettirilmesi fakat online uygulamaların da geliştirilmesi düşüncesine katıldıkları ve % 28,5’inin ise
katılmadıkları tablo 17’deki verilerde görülebilmektedir.
Tablo 18. Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra kültür ve sanat ile ilgili eğitim ve
programların devamına ilişkin görüşlerine göre dağılımları
Kısıtlama Süreçlerinden Sonra Devam Edecek Olan Eğitimlerin Özelliğine ĠliĢkin;
Kültür ve Sanat ile ilgili Eğitim ve Programlar Kısıtlama Sürecinde Olduğu Kadar
Sık Devam Etmeli

Frekans

%

Katılıyorum

131

46,1

Katılmıyorum

153

53,9

Toplam

284

100,0

Tablo 18’de katılımcıların % 53,9’unun Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra yapılabilecek olan
kültür ve sanat ile ilgili eğitim ve programların kısıtlama süreçlerinde olduğu kadar sık devam
etmemesi, % 46,1’inin ise etmesi gerektiği yönünde görüş belirttikleri görülebilmektedir.
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SONUÇLAR VE TARTIġMA
Bu bölümde araştırmanın demografik bulguları haricinde katılımcıların sorulara ilişkin düşünce ve
tercihlerini ortaya çıkaran sonuçlar ve bu sonuçların mevcut olan haliyle dikkat çeken özellikleri
sunulmuştur.
Katılımcıların % 57,4’ü Covid-19 kısıtlama süreçlerinde alacakları eğitimin yüz yüze eğitim
olmasını % 42,6’sı ise uzaktan eğitim olmasını tercih etmişlerdir. Yüz yüze eğitim isteyenlerin
oranı olan % 57,4’lük orana ilişkin; katılımcıların aldıkları derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile
yeterince verimli olmadığına inanmış olabilmelerinin, hızlı bulaşıcı ve kalıcı hasarlar bırakabilen,
tedavisi henüz olmayan ve hayati açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilmekte olan Covid-19
hastalığını yeterince tanıyamamış olabilmelerinin, bu olumsuzlukların eğitim ortamlarında da bulaş
ve hayati risk özelliklerini taşıdığını tahmin edemeyebildiklerinin, kısıtlama süreçlerinde
bulundukları eğitim olanakları ve sosyal ortamlarından sıkılmış olabilmelerinin, pandemi öncesi
sahip oldukları olağan eğitim-sosyal hayatları ve alışkanlıklarını özlemiş olabilme durumlarının
soruya ilişkin bu oranların elde edilmesinde etkisinin olmuş olabileceği düşünülmektedir. %
42,6’lık oranın elde edilmesinde ise: katılımcıların aldıkları derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile
yeterince verimli olduğuna inanmış olabilmelerinin, hızlı bulaşıp kalıcı hasarlar bırakabilen,
tedavisi henüz olmayan ve hayati açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilmekte olan Covid-19
hastalığını yeterince önemsemiş olabilmelerinin, bu olumsuzlukların eğitim ortamlarında da bulaş
ve hayati risk özelliklerini taşıdığını tahmin edebildiklerinin, kısıtlama süreçlerinde bulundukları
eğitim olanakları ve sosyal ortamlarında kalmalarından memnun olabilmelerinin, pandemi öncesi
sahip oldukları olağan eğitim-sosyal hayatları ve alışkanlıklarını özlememiş olma durumlarının
etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir.
Katılımcıların % 54,6’sı Covid-19 kısıtlama süreçlerinde bulundukları yerde çalgılarının olduğunu
% 45,4’ü ise bulundukları yerde çalgılarının olmadığını belirtmişlerdir. Covid-19 kısıtlama
süreçlerinde bulundukları yerde çalgılarının olduğunu belirtmiş olan % 57,4’lük orana ilişkin;
Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile Türkiye’de ilk pandemi süreci başında üniversitelerde sadece iki
haftalık eğitim-öğretim durdurulması kararı ile de ilişkili olarak katılımcıların Covid-19 kısıtlama
süreçlerinde de çalgılarını kullanmak isteyebileceklerini düşünmüş olmalarının, çalgılarını her
zaman yanlarında taşıma alışkanlığına sahip olmuş olmalarının, çalgılarının yanlarında kolayca
taşınabilecek fiziksel özellikte olmasının, eğitim-öğretime verilmiş olan 2 haftalık ara süresinin
daha da artırılabileceğine ilişkin olasılıklı düşüncelerinin, öğretim elemanları tarafından
katılımcılara çalgılarını yanlarında götürmeleri gerekliliğine ilişkin verilmiş olan tavsiyelerinin
etkisinin olmuş olabileceği düşünülmektedir. % 45,4’lük orana ilişkin ise yine Yüksek Öğretim
Kurulu kararı ile Türkiye’de ilk pandemi süreci başında üniversitelerde sadece iki haftalık eğitimöğretim durdurulması kararı ile de ilişkili olarak katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinde de
çalgılarını kullanmayı isteyebileceklerini düşünememiş olmalarının, çalgılarını her zaman
yanlarında taşıma alışkanlığına sahip olmamalarının, çalgılarının yanlarında kolayca taşınabilecek
fiziksel özellikte olmamasının, eğitim-öğretime verilmiş olan 2 haftalık ara nedeniyle bu sürenin
kısa bir süre olarak değerlendirilmesi ve bundan dolayı çalgılarını yanlarına almaya gerek
duymamalarının, çalgılarını yanlarına almak istememiş olmalarının, öğretim elemanları tarafından
katılımcılara çalgılarını yanlarında götürme gerekliliğine ilişkin tavsiyelerin verilmemiş olmasının
etkisinin olmuş olabileceği düşünülmektedir.
Katılımcılar Covid-19 kısıtlama süreçleri ile ilgili haberleri en çok tercih edilenden az tercih edilene
doğru Televizyondaki kanallar, İnstagram, internetteki haber siteleri, Twitter, Facebook, diğer
tercihler ve gazetelerden almışlardır. Salgın haberlerinin en çok televizyon ve televizyon
kanallarından izlenme nedeninin televizyon ve kanallarının en kolay ulaşılır-yaygın ve en alışılmış
sosyal medya-teknolojik aygıtı ve kanalları açısından öğesi olmasının, katılımcıların kısıtlama
süreçlerinde yaşça büyük ebeveynlerin oluşturduğu aileleri ile birlikte kalmalarından dolayı bu
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ailelerde çoğunlukla televizyon izleme alışkanlıklarına sahip olgun yaşta bireylerin varlığının;
instagram, internet haber kanalları, twitter ve facebook gibi sosyal medya uygulamalarının lisans
seviyesindeki genç bireylerin sahip oldukları sosyal medya takibi alışkanlıkları nedeniyle sık
kullanılmasının etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan haber takibi açısından
gazetenin en az tercih edilmesindeki nedenin ise güncel hayatta basılı kaynakların kullanım ve talep
oranın eskiye nazaran daha da düşük seviyede olabildiği düşüncesidir.
Katılımcıların % 88,7’si Covid-19 kısıtlama süreçlerini yaşarken virüs-bulaşıcı hastalık
haberlerinden psikolojik olarak olumsuz ve % 11,3’ü ise olumlu etkilendiklerini belirtmişlerdir.
Kötü olarak nitelendirilebilecek her hangi bir soyut veya somut öğe-kavram ile karşılaşmış veya
karşılaşacak olan bireylerin bu kötü olay, olgu veya kavramlara ilişkin psikolojik olarak rahatsızlık,
huzursuzluk ve daha da artırılabilecek düşünce ve duygulara sahip olabilmesi mümkün bir durum
olarak görülebilir. Pandemi sürecinde görsel ve işitsel tüm uygulama ve kanallarda Covid-19
bulaşıcı hastalığa ilişkin hayati süreçleri de olumsuz etkileyebilen dünya ve ülkemiz kapsamını
ilgilendiren kötü haberlerin varlığı küçük-büyük tüm bireylerin bu haberlere maruz kalmasına
neden olmuştur. Araştırmada da ortalama 20-21-22 yaşlarındaki genç katılımcıların % 88,7’sinin
Covid-19 haberlerinden olumsuz etkilenmesinin yukarıda belirtilmiş olan olumsuz hassas genel
süreçlerin sonuçları ile aynı doğrultuda değerlendirilmesi, olumsuz haberlerden psikolojik olarak
etkilenmelerinin normal bir süreç-sonuç ilişkisi olduğu kabul edilebilir. % 11,3’lük katılımcı
oranının olumlu etkilendiklerini belirtmelerinin nedeninin ise Covid-19 bulaşıcı salgınının olumsuz
haberlerine maruz kalan katılımcıların hayata bağlılık inançlarının ve görüşlerinin değişebilmesi,
bireylerin sağlıklı kalabildikçe huzurlu-mutlu oldukları duygularına sahip olabilmeleri, sahip
oldukları sosyal çevre ve aileye verilen önemin kanaat olarak artırılması-anlaşılması ve sahip
olduklarına verdikleri değerin artması, olumlama yöntemi ile edinilmiş benzer umutlara sahip
olunması ve bu yönde düşünsel-duygusal çabalara girişilmiş olması olduğu söylenebilir.
Covid-19 kısıtlama süreçlerinde psikolojik olarak profesyonel destek alma durumuna ilişkin
katılımcıların % 1,4’ü alma gereği duyarak aldıklarını, % 9,5’i profesyonel destek alma gereği
duyup almadıklarını, % 15,5’i profesyonel destek alma gereği duyup alamadıklarını ve % 73’6’sı
ise profesyonel destek alma gereği duymayıp almadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların
çoğunluğunun Covid-19 bulaşıcı hastalığı ile ilişkili olarak takip ettikleri kanallar aracılığı ile
aldıkları kötü haberlerden olumsuz etkilendiklerini belirtmelerine rağmen yine katılımcıların %
73,6’sının profesyonel psikolojik destek almaya gerek duymamaları ve almamaları ilgi çekici bir
bulgu olarak değerlendirilebilir. Bu bulguya ilişkin olarak katılımcıların içsel, özdenetimsel ve
duygusal kontrol aşamasında çok karmaşık olmayan süreçlerde olduklarını düşündükleri, kendi öz
bilinçleri ve denetim güçleri ile yaşadıkları olumsuz izlenim ve kötü duygu durumlarından
kurtulabildikleri veya kurtulmuş olabildiklerine inandıkları için kendilerini psikolojik olarak
profesyonel destek alma boyutunda görmedikleri şeklinde değerlendirmelerine neden olduğu
söylenebilir.
Katılımcılar Covid-19 kısıtlama süreçlerinde müzik dinleme, dizi-film izleme, aileleri ile ilgilenerek
onlarla sohbet etme, arkadaşları ile sesli-görüntülü konuşmalar yapma ve kitap okumanın en fazla
iyi gelen faaliyetler olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar Covid-19 kısıtlama süreçlerinde bazı
günler mecburi olarak bazı günler de kendi istekleri ile bulundukları ortamlarda kalmış, kaldıkları
yerdeki bireyler dışında başka bireylerle görüşmemiş ve izole olmaya çalışmışlardır. Bu süreçlerde
yeterince geniş alanlar olmayan kapalı ortamlarda sınırlı hareket şansı içinde yaşamlarını
sürdürmeye çalışmışlardır. Katılımcıların kısıtlama süreçlerinde müzik dinleme aktivitesini kendi
alanları olması nedeni ile en fazla tercih etmiş oldukları söylenebilir. Dizi-film izleme aktivitesinin
ise aileleri ile ilgilenme-sohbet etme, arkadaşları ile sesli-görüntülü konuşmalar yapma ve kitap
okuma faaliyetlerinden daha çok tercih edilmiş olması dikkat çekici bir bulgu sayılabilir.
Katılımcıların zorunlu kısıtlama zamanlarında dizi-film izleme etkinliklerini öne alıp daha faydalı
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ve bireylerden beklenen davranışlar olan aile-arkadaşlara zaman ayırma-ilgilenme ve kitap okuma
etkinlerini daha az tercih ediyor olması zorunu kısıtlama süreçleri dışında boş zamanlarında da bu
tür faaliyetlerin hangilerini önemseyip sıklıkla tercih ettikleri sorularını akla getirebilmektedir.
Katılımcıların % 75,4’ü Covid-19 kısıtlama süreçlerinin biteceğine dair umutlarının olduğu ve %
24,6’sı ise umutlarının olmadığı yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. Ülkemizdeki büyük şehirlerde
ve bazen ülke genelinde 2, 3 ve 4’er günlük zorunlu Covid-19 kısıtlamaları sürdürülmüş, kısıtlama
kontrolünün sağlanması için çeşitli ceza uygulamaları başlatılmış; virüsün bireyden bireye sosyal
mesafe kuralının aşılması ile, havada solunması yolu ile ve her türlü yüzeyden bulaşıcılık özelliği
ile temasa açık her alanda bulaşma riskinden dolayı bireylerin üstünde bu tür uygulamaların ne
zamana kadar süreceğine dair ve sosyal hayatın eskisi gibi normal süreçlerle devam edebileceğine
dair soru işaretlerinin oluşması normal karşılanabilecek bir durum sayılabilir. Bu tür durumlarda
bireylerin hayatın normal süreçlerine dönmesine dair umut duygusunun oluşması, var olan umudun
korunup sürdürülebilmesi, geliştirebilmesi ve kaybedilmesi normal duygusal süreçler olarak
görülebilir. % 24,6 oranındaki katılımcının kısıtlama süreçlerine ilişkin umutlarının olmaması
sonucu ile ilişkili olarak bu katılımcıların bulaşıcı özellikteki virüsün hızlı yayılmaya devam ederek
daha fazla bireye bulaşması yönünde olası düşüncelere sahip oldukları düşüncesi akla
gelebilmektedir. Katılımcıların % 75,4’ü Covid-19 kısıtlama süreçlerinin biteceğine dair
umutlarının olması hayata karşı olumlu yaklaşım ve beklenti içinde olduklarının bir göstergesi
sayılabilir.
Katılımcıların % 82,4’ü Covid-19 kısıtlama süreçlerinden önceki hayatlarını özlediklerini, % 14,4’ü
özleme konusunda kararsız olduklarını ve % 3,2’si ise özlemediklerini belirtmişlerdir. % 82,4
oranında katılımcının Covid-19 kısıtlama süreçlerinden önceki hayatlarını özlemelerini
belirtmelerinde: hiç beklenmeyen hızlı bir gelişme olan kısıtlama süreçlerine aniden başlamış ve
uzun süre devam etmiş olmalarının; özellikle artmış olan temizlik kurallarına ayak uydurmanın
zorluğunu yaşamaya devam etmelerinin, yüz yüze sosyal ilişkilerin çoğunlukla azalıp sohbet ve
çalışma aktivitelerine sanal ortamlarda devam etmeye zorlanmalarının, istedikleri anda istedikleri
yerlerde olamamalarının etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir. % 14,4 oranda katılımcının
özleme konusunda kararsız olmalarında ve % 3,2’lik orandaki katılımcının özlemedikleri kararlarını
vermelerinde ise: bu katılımcıların genel hayatta sosyal ilişkiler-iletişim kurma, ev dışında
bulunma-gezme, ev ortamı dışında bir alanda herhangi bir faaliyet yapma gibi genel etkinlikleri
önce de yapmadıkları-sevmedikleri, yaşadıkları ortamlarda kalmayı önceden de sevdikleri veya
insanların düşüncelerinin-tercihlerinin değişime uğrama ihtimalinden dolayı özlemedikleri yönünde
karar vermelerinde etkili olabildiği düşünülmektedir.
Covid-19 kısıtlama süreçlerinde katılımcıların % 53,9’u kaldıkları yerde ekonomik sıkıntılarının var
olduğunu ve % 46,1’i ise olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Covid-19 salgın hastalığının
başlaması nedeniyle insanlar evlerine çekilmiş, kısıtlamalar başlamış, kamu veya özel kurumlarda
çalışanlar evden çalışmaya başlamış, bazı ticari işletmeler devlet yönetmelik ve uygulamaları gereği
çalışanlarını devletin uygun gördüğü ücretleri maaş olarak vermekle yükümlü olarak süresiz izine
çıkarmış, bazı işletmeler para kazanamadığı için işsiz ve kazançsız kalarak kapanmıştır. Bu
süreçlerde aile üyelerine bakmak zorunluluğunda olan çalışan ebeveyn ve aile üyelerinin bazıları
işten çıkarılmış bazıları da yeterli olup olmadığı çok tartışılmış olan ücretlerle zorunlu izine
çıkarılmıştır. % 53,9’lik oranda katılımcının kısıtlamada bulundukları yerde maddi sıkıntıları
olduğunu belirtmelerinde anlatılmış olan durumların etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir.

Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinin bitip sağlıklı günlere tekrar ulaşılınca hayatın nasıl
devam edeceğine ilişkin: birçok sosyal alışkanlık ve yaşantıların değişeceği, günlük hayat
akışlarında daha fazla hareket etmeye özen gösterileceği, derslere ve okula daha fazla ilgi gösterilip
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çalışılacağı, sosyal ilişkilerin-arkadaşlıkların daha da iyi olacağı ve toplu yapılan konser-sinemamaç ve diğerleri gibi etkinliklere katılmayacakları ifadelerinin en fazla seçtikleri görüşler oldukları
tespit edilmiştir. Bir diğer araştırma sorusunda da görülebileceği gibi bu sonucun elde edilmesinde:
kısıtlama süreçlerinden önce yaptıkları sosyal, eğitim-akademik, kültürel ve çeşitli günlük yaşam
faaliyetlerini özledikleri görüşü ile de ilişkili olarak Covid-19 gibi salgın hastalıkların ve belki de
başka muhtemel hastalıkların insan hayatını değiştirmede etkili olduğunu kabul ettiklerinin,
kısıtlama süreçlerinde kapalı ve sınırlı hareket kabiliyeti içinde oldukları ev ortamlarında yeterince
hareket edememelerinin katılımcıları olumsuz etkilemiş olabildiğinin, eğitim hayatlarında farkında
olmadan veya olarak öğrenci olma, ders çalışma, sınıflarında öğretmenleri ve arkadaşları ile iletişim
kurmayı özlemiş olduklarının etkisi olduuğu söylenebilir.
Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra devam edecek olan online eğitim platformlarının ve
teknolojisinin güçlendirilmesi ve bu sistemin devam ettirilmesi görüşüne katılımcıların %
61,3’ünün katılmadıkları, % 38,7’sinin ise katıldıkları tespit edilmiştir. % 61,3’lük oranda
katılımcının Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra devam edecek olan online eğitim
platformlarının ve teknolojisinin güçlendirilmesi ve bu sistemin devam ettirilmesi görüşüne
katılmamalarına ilişkin katılımcıların sıklıkla içinde bulundukları yüz yüze eğitime alışıp yüz yüze
eğitimin kısıtlama süreçlerinde uygulanmış olan uzaktan eğitimden daha faydalı olduğunu
düşünmüş olabilmelerinin, uzaktan eğitimi yeterince takip edebilecekleri uygun cep telefonu, leptop
ve bilgisayar benzer uygun teknolojik aygıtlarının ve ilişkili olarak internet bağlantılarının yeterli
olmamasının, kısıtlama süreçlerinde bulundukları ortamların eğitim faaliyetlerini sürdürmede
yetersiz olduğunu düşünmüş olabilmelerinin etkili olduğu söylenebilir. % 38,7’lik oranda
katılımcının Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra devam edecek olan online eğitim
platformlarının ve teknolojisinin güçlendirilmesi ve bu sistemin devam ettirilmesine katılmalarına
ilişkin ise Covid-19 türüne benzer salgın hastalıkların gelecekte de var olabileceği ve bu nedenle
yine online eğitimin uygulanması gerekebileceğini düşündükleri, bulundukları ortamda ders alma
ve ders çalışma süreçlerinden memnun oldukları için bu görüşte oldukları söylenebilir.
Covid-19 kısıtlama süreçlerinden sonra yapılabilecek olan kültür ve sanat ile ilgili eğitim ve
programların kısıtlama süreçlerinde olduğu kadar sık devam etmemesi görüşüne ilişkin oranın %
46,1 ve etmesine ilişkin oranın % 53,9 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilmiş olan iki oranın da
birbirlerinden uzak oranlar olmadığını söylemek mümkündür. Kısıtlama süreçlerinde sosyal medya
uygulamalarında özel veya kamuya ait fark etmeksizin sıklıkla her gün canlı online yayınlar
yapılmıştır. Bu yayınların başlaması ile aldığı olumlu ilgi oranının kısıtlamanın son bulduğu günlere
doğru düştüğünü söylemek yanlış olmayabilir. Bunda canlı yayıınların sayıca fazla olmasının da
etkili olabildiği düşünülmektedir. Bu bakımdan katılımcıların da neredeyse yarısı bu tür yayınlara
karşı yeterli ilgiyi göstermekten uzaklaşmış olabilirler.
ÖNERĠLER
İnsanlar geçmişten bugüne ulaşıncaya kadar birçok olumsuz-olumlu olay ve süreçlere tanıklık etmiş
ve bu süreçlerin içinde kalarak bizzat yaşamıştır. Kimi zaman sevinerek evrenin kendisine sunduğu
nimetlerle huzur bulmuştur. Bazı zamanlarda ise açlıkla, yıkıcı savaşlarla karşılaşmış ve salgın
hastalıklarla mücadele etmiştir. Güncel süreçlerde de salgın hastalık olan Covid-19 virüsü nedeniyle
sosyal hayatta her alanda normal süreçlerde sahip olduğumuz şanslar ve yaşam düzenleri birden
durmuş, engellenmiş ve insanlar yaşamlarını engelleyebilecek virüsten kendilerini korumak için
yaşadıkları ortamlarda kısıtlamalar altında bulunmak zorunda kalmışlardır.

Eğitim alanında da öğretim faaliyetlerine önce bir süre ara verilmiş ve sonrasında tüm dünya eğitim
otoriteleri tarafından uygun görülmüş olan uzaktan-online eğitim uygulamalarına başlanmıştır.
Covid-19 virüsünün yayılması ve yaşamları tehlikeye atması ile kurumlara gidememiş olan
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eğitimciler ve öğrenciler aslında son on yıldır uyguladıkları uzaktan eğitime beklenmeyen bir
şekilde yoğun ilgi göstermiş, sahip oldukları internet teknolojisi ve aygıtları ile eğitimlerini
sürdürmeye çalışmışlardır. Bu yoğun ilgi sırasında yeterli internet teknolojisi, teknolojik aygıtları,
internet kullanım bilgisi, yerel ağ bağlantısı olmayan kurum ve öğrenciler mağdur olmuş ve gereken
süreçte almaları gereken akademik kazanımlarını alamamış ve eğitim öğretim hedeflerinden
şaşmaya başlamıştır. Ani olarak yaşanmış olan virüs kısıtlamaları nedeniyle eğitim kurumlarının ve
ilgili otoritelerin yetersiz kalarak çaresiz duruma düşmeleri normal bir durum olarak algılanabilir.
Fakat eğitim, hazırda bekletilen a planının dışında b, c ve d planlarına da sahip olarak yürütülmesi
gereken, ek plan stratejilerinin her zaman hazırda bekletilerek toplum ve dünya hayatında önemi
yadırganamayacak biçimde uygulanması gereken faaliyetlerden oluşmalıdır. Eğitim planlıdır ve
planların her türlü olumsuz senaryoyu karşılayıp, faaliyetleri sürdürebilecek donanım ve güçlülükte
olmalı ve tasarlanmalıdır.
Eğitimde kalıplaşmış yapının dışına çıkılarak esnek, verimli ve etkileşimli bir eğitim ortamı
oluşturabilen uzaktan eğitim, öğrencilere daha başarılı bir eğitim imkânı sunulabilmektedir.
Böylece uzaktan eğitim sayesinde öğrenci kapasitesini sınırlayan bina, derslik, öğretmen, eğitim
materyali gibi sınırlılıkların önüne geçilmektedir (Özbay, 2015: 392). Ülkelerdeki milli eğitim
yöneticileri tarafından eğitimin her kademesinde görev yapmakta olan öğretmenler, yöneticiler,
öğrenciler ve veliler uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirilmeli, öğrenciler sahip
oldukları teknolojik aygıt ve yerel internet bağlantı eksiklikleri açısından tespit edilmeli, yardıma
muhtaç aile ve öğrencilere destek sağlanabilmelidir.
Toplumun ve bireylerin psikolojilerinde derin izler bırakabilen bir hastalık olması nedeniyle Covid19’a karşı psikolojinin korunması ve desteklenmesi gerekmektedir (Aslan, 2020: 52). İnsanların
virüs nedeniyle hayatlarını kaybediyor olmaları bazı bireylerde olumsuz zihinsel birikimler ve izler
oluşturabilmektedir. Bu bakımdan eğitim kurumları tarafından hitap ettikleri kitleye yönelik
profesyonel psikolojik destek ve hatta ülke yönetimleri tarafından tüm bireylere en yaygın sosyal
medya araç ve aygıtları aracılığı ile profesyonel psikolojik destekler sunulmalıdır. Okullarda görev
yapmakta olan rehberlik servislerinin aktif olarak psikolojik destek süreçlerinde planlama, takip ve
danışmanlık hizmetleri sunmalarının önemli faydalar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli olduğunu bilmek zamanımızın daha kaliteli ilerlemesini
sağlayabilecektir. Bu sayede ortamlarımızdaki güvenliğimizin sürekliliğini sağlayarak psikolojik
bakımdan da daha rahat sosyalleşme imkânı doğmuş olabilecektir (Söğüt, 2020: 64). Özellikle
ekonomik sıkıntıların var olduğu aileleri ile yaşamaya devam eden öğrencilerin olumsuz psikolojik
yükler altında kalabilmeleri riski vardır. Hastalık nedeniyle yaşanabilecek olan psikolojik yüklerle
birlikte ailede var olabilen ekonomik sıkıntıların üst üste-birlikte yaşanması öğrencilerin sosyal,
psikolojik ve akademik olarak güçlerinin düşmesine neden olabilir. Bireyler ülkenin gelecekteki
temsilcileridir. Bundan dolayı bu sorunlarla ilgili devlet kurumları ve personelleri tarafından
ekonomik sıkıntıları olan öğrenci ve aileler tespit edilmeli ve yine gerekli devlet kurumları
tarafından desteklenmeli ve denetlenmelidir.
İyi veya kötü süreçler fark etmeksizin bireyler genel bir öncelikle kendi aileleri ile sağlıklı ilişkiler
içinde olmakta, aile bilincini devam ettirerek psikososyal destek alabilmektedirler. Kısıtlama
süreçlerinde katılımcılar da aileleri ile yaşamış ve ailesinden gereken psikolojik desteği
edinebilmiştir. Aile kavramı ve önemi üzerine sosyal medya ve benzeri uygulamalar aracılığıyla
ilgili devlet veya özel kurumlar tarafından yayınlar yapılarak çalışanların ve öğrencilerin aile
bağlarından güç alarak yaşamı sürdürmelerinin önemine ilişkin yayınlar yapılmalıdır.
Öğrencilerin, Covid-19 gibi bir daha yaşanabilmesi ihtimali olan salgın hastalıklar sırasında
gereksiz derecede kullanım sıklığı olabilen sosyal medya hesap uygulamalarını dikkatle ve sınırlı
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sürelerde kullanması için gerekli öneri ve takiplerin öğrencilerin aileleri ve ilgili eğitim kurumu
personeli tarafından sağlanmalıdır.
Öğrenciler için yapılmakta olan tüm eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin yaşam
özelliklerinin, düşüncelerinin, imkanlarının ve özellikle hedeflerinin her zaman ön plana alınması
gerekliliği önemli bir yol gösterici düşünce olmaktadır. Bu bakımdan bireysel yaşam özellikleri,
maddi durum, sosyal çevre ve aile, sahip olunan ve ulaşılabilir imkanlar gibi özellikleri ortaya
çıkaran çalışmaların varlığının ve devam ettirilmesinin ileriki süreçlerde yapılması düşünülen
eğitim öğretim uygulamalarında ve araştırmalarında yol gösterici, aydınlatıcı olabileceği
düşünülmektedir.
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Özet
Aralık 2019‟da Çin‟de başlayan ve kısa sürede birden fazla ülkede ve kıtada, çok geniş bir
alanda yayılarak salgın hastalığa dönüşen COVID-19, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit
etmektedir. Hızla bulaşan hastalığın etkisi ve hastalık hakkında bilim adamlarının açıkladığı
bilgiler her gün güncellenmektedir. Bulaşan hasta ve hastalıktan hayatını kaybedenlerin
sayılarının sürekli artması, dünya çapında tüm insanlığın hayatında panik ve endişe durumunu
arttırmaktadır. Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ise sosyal hayatta mecburi
kısıtlamalar ve evde uzun süreli kalmayı gerektiren izolasyon süreçlerini hatta karantina
uygulamalarını gerektirmiştir. Bu gelişmelerle hastalık sadece tıbbi boyutla sınırla kalmamış,
sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri tartışılmaya başlanmıştır.
Dünya çapında tehlike içeren Covid19 virüsünün ülkemizde de pandemik hale gelmesi sebebiyle
günlük hayattaki kısıtlamalar yükseköğretim kurumlarında da geçerli olduğundan uzaktan eğitim
yoluyla 2019-20 öğretim yılı bahar dönemi eğitim süreci tamamlanmaya çalışılmış olup yüz
yüze eğitimin ne zaman başlayacağı kesinlik kazanamamaktadır. Müzik alanında yer alan
sanatçılar da sahneden uzun süre ayrı kalmak zorunda kalırken, eğitimciler ise okullarından ve
sahneye hazırladıkları öğrencilerinden uzun süreli ayrılmışlardır. Müzik sektöründe çalışanlar,
eğitimciler ve sanatçılar profesyonel meslek yaşantılarındaki zorunlu yeniliklere uyum sağlamak
durumunda kalmışlardır. Profesyonel müzik eğitimi, uzun saatler eğitmenle ve ardından bireysel
olarak uygulama yapmaya dayanan uzun bir süreçtir. Pandemi sürecinde eğitimciler
öğrencilerine internet üzerinden ulaşmaya ve eğitimlerini sürdürmeye çalışmışlar, müzisyenler
bir araya müzik yapamamışlardır. Bu çalışma Türkiye‟deki tüm üniversitelerde müzik alanında
eğitim veren akademisyen öğretim elemanlarının- öğrencilerden, sahneden ve seyircilerden uzak
kalmaları göz önünde bulundurulduğunda, bu süreçten nasıl etkilendiklerine dair görüşlerini
içermektedir. Araştırmada betimsel tarama (anket) yöntemi kullanılmış olup araştırmaya 126
öğretim elamanı katılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid19, Müzik, Akademisyen
Abstract
Covid19 virus, which is dangerous around the world, has become pandemic in our country in a
short time. For this reason, restrictions in daily life have also been valid in higher education
institutions. The spring semester of the 2019-20 academic year has been tried to be completed
through distance education. It is not clear when the face-to-face training will begin. musicians
had to stay away from the stage while educators left their schools and students for a long time.
Employees, educators and artists in the music industry have had to adapt to the necessary
innovations in their professional career. Professional musical education is a long process that
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involves long hours of practice with the instructor and then individually. During the pandemic
process, the educators tried to reach their students on the internet and continue their education,
and the musicians could not make music together. This study in the field of music education
students from all universities in Turkey, which includes academics, faculty members their views
on how they are affected by this process. Descriptive survey (questionnaire) method was used in
the study and 126 lecturers participated in the study.
Keywords: Covid19, Music, Academician
1. GĠRĠġ
Pandemi sürecinin genel hayatımıza etkileri
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “pandemi” kelimesini; Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir
hastalığın ortaya çıkışı, hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa
yol açması, hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması koşullarında
çok sayıda insanın ölümüne yol açan ve aynı zamanda bulaşıcı olan hastalık olarak tanımlamıştır.
SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüsün neden olduğu Covid19 için Dünya Sağlık
Örgütü, 11 Mart 2020'de pandemi ilan etmiştir(wikipedia).
COVID-19 pandemisi, ülkeleri ve toplumları etkilerken, ülkelerin kendi izolasyonlarını sağlamak
için sınırlarını kapatması, serbest dolaşım hakkının kesintiye uğramasına, sosyokültürel etkileşimin
kısıtlanmasına yol açmış, hastalığın yayılmasıyla enfekte olan veya ölen kişi sayılarının yüksekliği,
modern olarak adlandırılan, bilim ve teknolojinin gelişmişliği ile ölçülen bir dönemin yeniden
sorgulanmasına sebep olmuştur. COVID-19 pandemisi sosyal yaşam, etik düzlem, sosyolojik bakış
açısı, kitle psikolojisi, mesleki alanların işlevselliği, turizm, eğitim, ekonomi, popülasyon
hareketliliği, politika gibi pek çok farklı noktada etkisini hissettirmeye devam etmektedir (Üstün ve
Özçiftçi, 2020:142-153).
Ülkemizde 1 Haziran 2020 tarihine kadar değişik periyotlarla sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır.
Eve kapanmanın getirdiği imkânlar bağlamında gönüllü veya zorunlu karantina günlerinde evlerde
geçirilen zamanın farklı şekillerde değerlendirildiği gözlenmektedir. Bu süreçte mahallelerin,
köylerin, şehirlerin ve ülkelerin karantina altına alınması ve buralardan kitle iletişim araçları
vasıtasıyla akan bilgi, küresel düzeyde bir panik dalgası ve doğal olarak insanlarda normal dışı
davranışlar; biyolojik ve sosyolojik boyutlarda olduğu kadar, ruhsal ve davranışsal boyutta da etkili
olmaktadır. Salgın sürecinde travmatik durumlar, aşırı fobik tepkiler, depresyon, panik, paranoyak
ruh hâlleri, bencillik, saldırganlık, ötekileştirme ve damgalama gibi anormal davranışların yaşanıyor
olması, salgının aynı zamanda psikososyal bir süreci inşa ettiğini de göstermektedir. Karantina
günlerinde evde kalma zorunluluğu, evde yalnız kalmanın bunaltıcılığı ya da yalnız ölme korkusu
insanoğlunda derin ve örseleyici etkiler bırakarak yoğun bir pandemik psikoloji üretmektedir
(Karakaş, 2020:554,556).
Bireylerin Covid 19 salgınına ilişkin tepkilerinin psikolojik sağlamlık açısında yapılan bir araştırma
incelendiğinde; genel olarak kadınların bu süreçte erkeklerden daha fazla etkilendikleri ve daha
fazla uyku problem yaşadıkları, semptomlar açısından kendi kontrol etme davranışlarına evlilerde
bekârlara göre daha fazla rastlanıldığı, salgının insanların yaşam düzenlerini olumsuz etkilediği,
belirsizlik duygusuna yol açtığını ve kaygı düzeylerini yükselttiği anlaşılmaktadır (Çelebi, 2020).
COVID-19 pandemisine ilişkin bireylerin kontrol algısı düzeyleri ve sağlık anksiyetesi düzeylerinin
araştırıldığı ve Türkiye‟de alınan verilerin ışığında ise erkeklerin COVID-19 salgını kontrol
algılarının daha düşük olduğu; kadınların sağlık anksiyetesi düzeylerinin de erkeklerinkine kıyasla
daha yüksek olduğu; 46-55 yaş arasındaki bireylerin salgının kontrolüne dair algıları en yüksek
grup iken, 56-70 yaş arasındaki bireylerin en düşük kontrol algısına sahip bireyler olduğu;
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ilköğretim mezunu olan bireylerin en yüksek kontrol algısına sahip olan grup olduğu görülürken,
lisans mezunu olanların en düşük kontrol algısına sahip kişiler oldukları tespit edilmiştir. Özellikle
medya ve sosyal ağlarda sıkça dolaşan kişisel hijyen ve sosyal mesafe yapılan vurgunun bireylerde
salgında dair farkındalığın oluşmasında katkısı olduğu gözlenmektedir (Ekiz, Ilıman ve Dönmez,
2020).
Pandemi Sürecinin Kültür ve Sanat Alanına Etkisi
Hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonları
ve eğlence mekanları faaliyetleri durdurulmuş, ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı
toplantı, kongre, konferans gibi etkinlikler geçici bir süreyle ertelenmiştir (81 İl Valiliğine
Coronavirüs konulu ek bir genelge).1 Haziran tarihine kadar ise değişik aralıklarla sokağa çıkma
yasaları uygulanmıştır.
Tüm sanatsal ve kültürel etkinliklerin (festivaller, yarışmalar, fuarlar, turnuvalar, sergiler, bianeller,
konserler, temsiller vs.) ertelenmesi ya da iptal edilmesinin etkileri sadece ekonomiyle sınırlı
kalmayıp sosyolojik ve psikolojik olarak da bireyleri etkilemiştir. Sürecinin ciddiyeti ve süreci
sanatsal etkinliklerin sanal platforma taşınmasına yönelik hazırlıklar başlamıştır.
Devlet Tiyatroları‟nın Covid-19 şartlarında sosyal medyayı kullanması ve kayda alınmış
etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı hesaplarından erişime açılması olumlu bir yaklaşım
olmuştur. Kurumun sosyal medya hesaplarını takip eden kişilerle etkileşim halinde olması, etkinlik
düzenlemesi, bunu duyurup yayması, eş zamanlı daha kalabalık etkinlikler organize edilebilmesi,
tiyatro sanatına dair eğitim amaçlı yayınlar yapılabilmesi, Türkiye‟de ve dünyada tiyatro sanatının
önemli temsilcilerinin yaşamları ve eserleri başlıklı eğitici ve öğretici programlar organize etmesi,
kurumun kuruluşundaki misyonlarından yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında
önem taşımaktadır (Kart, 2020:419-420).
Haziran ayıyla birlikte normalleşme sürecinde bazı sektörlerin toparlanması destek verilse de kültür
ve sanat organizasyonları izleyicilerle gerçekleştirildiği için normalleşme sürecinin ilk
aşamalarından kültür ve sanat endüstrisi bu durumdan faydalanamamıştır. Sanat ve kültür alanının
eski üretkenliğine kavuşması, salgınla yaşamaya alışması gerekliliği gerçeğini ortaya koymakta,
kültür-sanat organizasyonlarında ziyaretçilerin/izleyicilerin virüsün bulaşma riskinin hiç
olmayacağı mekanlarda korkusuzca zaman geçirebilmeleri için Coronavirüs ile mücadelede yeni
yöntemlerin uygulanması ve sanat ve kültür endüstrisinin toparlanmasında için bu hizmetlerin
sağlanabilmesi elzem bir ihtiyaçtır (Kahraman, 2020:96,97).
Yeni normalleşme süreçlerinde sokağa çıkma yasakları olmasa da halka açık yerlerde kısıtlamalar
ve koronavirüs kapsamındaki önlemler arttırılarak uygulanmaya devam etmiş ancak 15 Eylül tarihi
itibarıyla ise açık ve kapalı mekânlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale
temsillerine “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi”ndeki kurallara
uymak koşulu ile izin verilmiştir ( Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci
Genelgesi).
Pandemi Sürecinin Eğitim Alanına Etkisi
COVID-19 salgınının ne yapılacağı uzun süre planlanamayan ve yapılan planların deneme-yanılma
yöntemiyle uygulandığı hazırlıksız alanlardan biri de eğitim-öğretim olmuştur. Tüm dünyada
karantina ve kısıtlama günleri başladığında örgün eğitime de ara bir süreliğine ara verilmiştir.
Ülkemizde ise pandemi sürecinin eğitim hayatına etkilerine göz attığımızda, 12 Mart tarihinde
yapılan duyuruda 16 Mart‟tan itibaren ülkedeki tüm okul ve yükseköğretim kurumlarının eğitime
ara vereceği açıklanmıştır.
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Eğitim kurumlarının kapatılması ve yüz yüze eğitime ara verilmesiyle dünyada tüm eğitim
düzeylerinden öğrenci nüfusunun yaklaşık yarısına karşılık gelen 1,6 milyar öğrencinin eğitimi
kesintiye uğramıştır. Eğitimin kesintiye uğramasından etkilenen öğrenci sayısı Türkiye‟de ise
yaklaşık 25 milyon öğrenciyi bulmuştur. Türkiye‟de Yükseköğretim 3.312.880 kadın, 3.886.107
erkek öğrenci olmak üzere toplam 7.198.987 öğrenci etkilenmiştir (Bozkurt, 2020: 115).
Eğitime ara verilmesi durumu pandeminin etkisine bağlı olarak süresiz de olabilecek iken; 23 Mart
itibarı ile okullar ve yükseköğretim kurumları kalan bahar dönemi sürecini uzaktan eğitim ile
tamamlamaya başlanmıştır.
Pandemi sürecinin ilk iki aylık süreci için kişilerin duygu durumlarında olan değişiklikleri
gözlemlemek üzere yapılan araştırmada; kurumların aldıkları kararları daha iyiye götürme sürecinin
belirleyici olduğu, twitter vb. sosyal medya yorumlarında kişilerin ilk etapta olumsuz reaksiyon
gösterdiği uygulamaların sonraki süreçte yapılan iyileştirmelerle olumlu yönde ilerlediği
gözlenmiştir. Örneğin Eba anahtar kelimesi incelendiğinde ilk duyurulma aşamasındaki negatif
düşünceler okulların uzaktan eğitime başlama sürecinden sonra düşüşe geçtiği anlaşılmaktadır
(Sarıman ve Mutaf, 2020).
Toplumda önyargıların yanında, uzaktan eğitim sistemlerinin kullanılmaya başlanması, bilişim
altyapı imkânlarının öneminin fark edilmesi ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi yönünde eğitim
sistemini değiştirip dönüştürerek gelecek süreçlerin üzerinde plan yapılaması gerekliliğini
getirmiştir.
Pandemi Sürecinin Müzik Alanına Etkisi
Pandemi süresince etkili olan kısıtlamaların ülkemizin tamamında her alanı etkilediği bir gerçektir.
Kültür, sanat ve eğitim alanında olan kısıtlamalar doğrudan müzik alanını da etkilemiştir. Beceri
temelli eğitime dayanan müzik alanda ise yüz yüze eğitimin uzaktan eğitim süreçleri içerinde nasıl
yapılacağı konusunda net bir süreç inşa edilemediğinden akıllarda olan soru „örgün eğitime ne
zaman geçileceği‟ olmuştur.
Bunun sebebini anlamak için öncelikle Türkiye‟de müzik alanında çeşitli amaçlarla eğitim verilen
lisans ve lisansüstü seviyesindeki kurumları incelemenin faydası vardır. Bu kurumlar:
Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Fakülteleri müzikoloji bölümleri, Sahne Sanatları ve Tasarım
Fakülteleri müzik bölümleri ve Eğitim Fakültelerine bağlı müzik eğitimi bölümleridir. Bu
kurumlarda öğrenim gören bireyler üniversite temel yeterlilik testlerinin yanında özel yetenek
sınavlarından geçmekte ve kurumlara kabul edilmektedirler. Bu kurumlarda öğrenim gören
öğrenciler uzun süren çalgı/ses/sahne uygulama derslerinin yanı sıra teorik dersleri de başarıyla
tamamlayarak mezuniyet aşamasına gelebilmektedirler. Mezun olduktan sonra ise müzik
öğretmenliği, resmi kurumlar ve haricinde müzisyenlik, çeşitli koro ve orkestralarda sanatçılık,
akademisyenlik gibi mesleki alanlara yönelmektedirler.
Günümüzde, resmi kurumlarda görev yapmak isteyen müzisyenlerin müzik alanında çeşitli
diplomalara sahip olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durum; müzisyenlik mesleğinin akademik
bir ortama taşınmasını zorunlu hale getirmektedir. Müzisyenler, uğraştıkları sanatın da etkisiyle
kırılgan bir yapıya sahip oldukları için, günlük yaşantılarında karşılaştıkları olumsuz olaylardan çok
çabuk etkilenebilmektedirler. Bu kırılganlık anları müzisyenleri farklı psikolojilere yönlendirebilir.
Akademik kurumlarda görev yapan müzisyenlerin bir anlamda birer müzik eğitimcisi olarak
sınıflandırılması da yerinde olacaktır. Zira bu kurumlarda görev yapanların müzik aletlerini
seslendirmenin yanı sıra asli görev olarak bunu bir eğitmen olarak da öğrencilerine aktarmaları
gerekmektedir(İmik ve Haşhaş, 2016:23,34, 43 ).
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Müzik alanında çeşitli eğitim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışmakta olan eğitimciler,
sorumlu oldukları derslerin niteliklerine göre eğitim etkinliklerini öğrenci ile bireysel ya da beraber
olacak biçimde planlamakta ve yapmaktadırlar. Bunun sebebi, müzik eğitiminde uygulamalı
derslerin içeriğinin sahnede bireysel ve beraber çalmanın/söylemenin hedef davranış olarak
amaçlanmasıdır. Genel olarak bireysel dersler için tasarlanmış ve kullanılmakta olan derslikler iki
veya bazen üç kişinin sığabileceği büyüklükte olmaktadır. Bireysel çalgı ve ses eğitimi derslerinde
öğretim elemanları öğrencilerinin çalgı ya da ses teknik gelişimlerinin beklenen doğruluk ve
yeterlikte olması için, gerektiğinde yakın mesafede durup öğrencisini gözlemlemekte ve teknik
çalışmalar için (çalgı ve ses kullanımı sırasında postür, aktif olan el-kol-parmak, postür, diyafram,
nefes-ağız-çene vb.) yakın mesafeden kontrol etmeleri ve düzeltme yapmaları gerekmektedir.
Orkestra, oda müziği, koro, ansabmle gibi beraber yapılan derslerde çalışılan mekân büyük olsa bile
öğrencilerin birbiri olan mesafesi çok uzak değildir. Fakat Covid-19 pandemisi, hayatımızın her
alanında “sosyal mesafe” kuralı ve uygulamasını zorunlu kılmıştır.
“Mesafe” kavramı; ilişkilerin sosyal statüsüne ve kişiler arası mesafeye göre dört ayrı sınıfta
değerlendirilmektedir. Bunlar: özel/mahrem (intimate)(45cm), kişisel (personal)(45cm- 1.2m),
sosyal (social) (1.2m- 3.6m) ve kamusal (public) (3.6m- 7.6m) mesafesidir. Bu mesafeler, mekânda
kişilerin eylemleri anında, gereksinme duydukları mesafelerdir ve mahremiyet de bu bireysel
mesafeye göre belirlenmektedir. İlk kez 1963 yılında kullanılan ve literatürde Edward Twitchell
Hall‟ın “proksemik”, kişisel alan teorisi olarak geçen bu teori, sosyal etkileşimlerin, insanlar arası
mesafe tarafından belirlendiğini savunmaktadır. Hall, bu davranış mesafelerinin, kültüre, kişiliğe ve
çevresel faktöre göre değiştiğini belirterek mekânsal davranış teorilerine önemli katkıları sunmuştur
(Güleç, 2017:25).
Şekil1. Mesafe Sınıflandırılması (Hall, 1968)

Karantina ve kısıtlamalar; müzisyenleri/ müzik eğitimcilerini/ müzik öğrencilerini beraber çalma ve
söyleme konusunda engeller yaratmıştır. Beraber müzik yapan insanlar mesafe sınıflandırılmasında
kişisel alanda hatta yer yer özel alana girerek çalıp söyleyebilmektedirler. Sosyal mesafe ise
müzisyenlerin/müzik eğitimi alan öğrencilerin bir arada çalmasına/söylemesine kısmi olarak fırsat
verirken, birlikte söyleme/ çalma alanlarında yeni alışkanlıklar kazanmaları da kaçınılmaz bir
ihtiyaç olmuştur.
Müzisyenler çoğunlukla sosyal ortamlarda var olan bireylerdir. Bireylerin gündelik yaşamlarının
sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarından biri olan sosyalleşme ihtiyacı, pandemi sürecinde “evde
kal” sloganı ile birlikte, aylarca dışarı hiç çıkılmadan ve bir anda tamamen dijital ortamlar
üzerinden karşılanmaya çalışılmıştır. Gündelik yaşamın “hayat eve sığar” sloganı ile eve
sığdırılmaya çalışıldığı ve yeniden şekillendirildiği süreçte -eğlence faaliyetlerine salgın nedeni ile
ara verilse de- müzik kendine yer bulabilme fırsatlarını yakalayabilmiştir.

https://www.29ekim.org/

335

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
Konser, tiyatro gibi toplu halde gerçekleştirilen eğlence faaliyetlerinin dijital dönüşümü de bu süreç
içerisinde ortaya çıkan yeniliklerden birisidir. Sosyal ve fiziksel izolasyon süreci içerisinde
birbirinden uzak, evlerinde yaşam süren bireylere destek olmak amacıyla dünyaca ünlü sanatçılar
başta olmak üzere birçok sanatçı konserlerini çevrim içi-online olarak gerçekleştirmeye başlamıştır.
Başlarda enstrüman çalan ya da şarkı söyleyebilen bireyler “#evdekalmüziklekal” gibi çeşitli konu
başlıkları altında sosyal medya platformlarında bir ara gelmiş, daha sonra bu sürece ünlü sanatçılar
da dahil olmaya başlamıştır. Fiziksel ortamlarda gerçekleştirilen konserlerin aksine ev ortamında
gerçekleştirilen çevrim içi-online konserlerde bireyler sosyal medya platformlarında yer alan kişi ile
anında iletişim kurabilme özelliklerinden yararlanarak ünlü sanatçılarla iletişime geçip dinlemek
istedikleri şarkıları belirtebilme imkânına sahip olmuşlardır (Kaya, 2020:192-204).
Covid-19 bulaşıcı hastalığının gölgesinde hayatın tüm alanlarında devam eden bu yeni zorunlu
yaşam tarzı, önlemler ve yeni uygulamalar; ticaretten siyasete, ekonomiden sosyal hayata ve elbette
ki eğitim tüm kademelerinde yeniden planlanılmaya ve uygulanılmaya ihtiyaç duyulan çalışma
arayışlarıyla devam etmektedir. Müzik alanındaki görev yapan öğretim elemanlarının Covid-19
süreçlerine ilişkin görüşlerinin ne olduğunun merakı, bu araştırmanın problemini oluşturmuştur.
Bu çalışmada, müzik alanı gibi özgül bir disiplinin eğitim sürecinde, pandemi ve sonrasındaki
süreçte, özellikle bolca izleme- denetlemeye-denetleme- o anda dönüt vermeye ihtiyaç duyulan ve
pratik yapmaya dayalı dersleri; planlama, uygulama, sürdürme, ölçmek ve değerlendirme
hususlarında çözülmesi gereken problemlere, çeşitli ihtiyaçlara ve alışma sürecine gereksinim
duyan öğretim elemanlarının, Covid-19 süreçlerine ilişkin görüşlerinin belirlemesi ve bu görüşler
doğrultusunda önerilerin sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada betimsel tarama (anket) modeli kullanılmıştır. Tarama deseni, eğitimde sıklıkla
kullanılan bir araştırma desendir. Creswell (2019)‟e göre tarama araştırma desenleri,
araştırmacıların bir evrenin tutumlarını, görüşlerini, davranışlarını veya özelliklerini açıklamak için
bir örneklem grubuna veya evrenin bütünü üzerine tarama uygulaması yaparak bilgi topladığı nicel
araştırma desenidir. Bu işlemde, anket veya görüşmelerden yararlanılarak nicel ve nümerik veri
toplanır. Tarama araştırmaları, kati açıklamalardan ziyade verilerin eğilimlerini tanımlarlar. Bursal
(2017:156)‟e göre araştırmacı örneklemden elde edilen evren hakkında çıkarsamalarda bulunur.
Türkiye‟de yükseköğretim kurumlarında görev alan müzik eğitimcilerinin araştırma evrenini
oluşturduğu bu çalışmada gönüllük esasına dayalı olarak araştırmaya katılmış olan 126 öğretim
elemanından veriler elde edinilmiştir. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan
“Müzik Alanındaki Eğitimcilerin Uzaktan Eğitim ve Kısıtlama Süreçlerine İlişkin Görüşleri” anketi
ile elde edilmiştir. Araştırmacılar tarağından Google docs uygulaması ile hazırlanmış anket e-posta
yoluyla Türkiye‟de yükseköğretim kurumlarında görev alan müzik eğitimcilerine gönderilmiş, elde
edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma anketleri tüm Türkiye‟deki
üniversitelerde müzik alanında görev yapan yaklaşık 1300 öğretim elemanına sosyal medya ve eposta yolu ile ulaştırılmış ve bu anketi 126 öğretim elemanı cevaplamıştır.
Veri toplama aracının hazırlanma aşamasında, Covid-19 hastalığına, kısıtlama süreçlerine, salgının
insanlar üzerindeki psikolojik, sosyal-akademik-ekonomik olası etkileri üzerine yapılmış çalışmalar
ve konu ile ilgili literatür taranmıştır. Covid-19 sürecinde müzik eğitimine ara verildiğinde ve
uzaktan eğitim ile devam edildiğinde yaşanan sorunlar gözlemlenmiştir. Anket sorularının
oluşturulmasında sürece etkisi olabileceği düşünülen olumlu-olumsuz durumlardan yola çıkılarak
sorular oluşturulmuştur. Oluşturulmuş olan sorular müzik alanında çalışmakta olan üç öğretim
elemanı tarafından incelenmiştir. Uzmanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli olan
değişiklikler yapılmıştır. Anketten demografik nitelikli veriler de elde etmek amaçlanmıştır.
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Ankette, tek seçeneğin işaretlenebileceği soruların yanında fazla seçeneğin işaretlenebileceği
şekilde çok yanıtlı sorular da yer almıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan eğitimcilerin büyük çoğunluğu (34 kişi) 40-44 yaş aralığında; en az yaş grubu
ise (4 kişi) 25-29 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılan eğitimcilerin sayısı cinsiyet bakımından
neredeyse eşittir. Araştırmaya katılan eğitimcilerin büyük çoğunluğu (40 Kişi) Dr. Öğretim
Üyesidir.
Şekil 2. Araştırmaya katılan eğitimcilerin yaşları

40-44 yaş %27, 25-29 yaş % 3.1
Şekil 3. Araştırmaya katılan eğitimcilerin ünvanları

Dr.Öğr.Üyesi %32.5, Araştırma Görevlisi % 9.5
Araştırmaya katılan eğitimcilerin neredeyse hepsi devlet üniversitesinde çalışmaktadır. Ayrıca
%44‟ü Konservatuvarda görev yapmaktadır. Eğitimcilerin %54‟ü çalgı, %25‟i teorik dersler ve
%20.6‟ sı şan uzmanlık alanındandır.
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Şekil 4. Araştırmaya katılan eğitimcilerin kurumları

Konservatuvar %44.4, Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü % 2.4

Şekil 5. Araştırmaya katılan eğitimcilerin branşları

Çalgı %54, Şan/Ses %20.6
Katılımcıların %84.9‟u pandemi kısıtlamaları sürecinde bulundukları ortamda çalışmak ya da
çalgı derslerini (şan/ses eğitimcileri için piyano)yapmak üzere çalgılarının yanlarında olduğunu
belirtmiştir. Çalgısı yanında olmayan eğitimcilerin %56.7‟si çalgılarının fiziksel olarak kolay
taşınabilir özellik ve kolaylıkta olmadığını; %30‟u çalgılarını yanlarına almayı istemediğini,
%13.3‟ü ise eğitme sadece iki hafta ara verildiği için yanlarına alma gereği duymadıklarını sebep
olarak belirtmişlerdir.
Eğitimcilerin %73‟ü pandemi kısıtlamaları sürecinde bulundukları yerde çalgı/ses ile rahatça
çalışabildim/ders verebildim/verebilirdim derken %27‟si tam tersini belirtmiştir.
Eğitimciler, Kovid 19 karantina sürecinde sosyal medya aracılığı ile sunulmuş olan çeşitli sanatmüzik ve eğitim konulu canlı yayınların öğrenciler ve öğretim elamanları için;%52.4‟ü kısmen
faydalı olduğunu, %38.1‟i faydalı olduğunu belirtirken, %9.5‟i faydası olduğunu ve olacağını
düşünmediğini belirtmiştir.
Eğitimcilerin %78.6‟sı Kovid 19 kısıtlama sürecini ailesi ile %18.3‟ü ise yalnız olduğunu
söylemiştir. Geri kalan eğitimciler ise bazen yalnız bazen eşi ile, kardeşiyle, arkadaşıyla yada
kurumda görevinin başında olduğunu belirtmiştir.
Kovid 19 kısıtlama süreci eğitimcilerin %44.4‟ünü olumsuz etkilemiştir. %33.3‟ü bu süreçten
etkilenmezken %22.2‟si kararsız kalmıştır. Bununla beraber, Kovid 19 kısıtlamaları sürecinde
eğitimcilerin %91.3‟ü Profesyonel destek alma gereği duymamış ve almamıştır. %5.6‟sı
Profesyonel destek alma gereği duymuş ama almamıştır. %2.4‟ü Profesyonel destek alma gereği
duymuş ve almıştır. %0.8‟i ise Profesyonel destek alma gereği duymuş ama alamamıştır.
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Eğitimcilere kısıtlama sürecinde iyi gelen etkinlikler ise yüzdelik oranlarına göre sıralandığında;
*Aile ile ilgilenmek,
*Akademik çalışmalar yapmak
*Önceden yarım kalmış çalışmaları tamamlamak
*Müzik dinlemek ve dizi, film izlemek
*Çalgı/şan çalışmak ve mesleki okumalar ( makale, kitap, dergi, araştırma raporu vb.)
yapmak
*Uzaktan eğitim derslerini hazırlamak ve ders vermek
*Uzaktan sanatsal etkinlikleri takip etmek
*Akademik araştırma yapmak
*Yemek/temizlik vb ev işleri yapmak
*Arkadaşlar ile sesli ve görüntülü konuşmalar yapmak
*Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek
*Mesleki olmayan okumalar yapmak
*Hobilere vakit ayırmak
*Spor yapmak
*Kişisel gelişim ve bedensel farkındalık aktiviteleri yapmak
*Uzaktan bilimsel etkinliklere katılmak
*Bahçe-çiçek, ev işleri ile ilgilenmek
*Proje ve etkinlikler hazırlamak
*Sosyal yardımlaşma amaçlı girişimler, projelere katılmak
*Herhangi bir aktivite ve iş olmaksızın boş oturmak
* „Bana iyi gelen bir şey olmadı. Çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla yorulduğumu
düşünüyorum. Beste yapmak Yeni teknolojik bazı önemli yazılımlar öğrenmek için iyi
oldu.‟ Şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Eğitimcilerin %42.9‟u nun kovid 19 sürecinin biteceğine dair umudu vardır; %22.2‟sinin yoktur.
%34.9‟u ise kararsızdır. Eğitimcilerin %73.8‟i kovid 19 sürecinden önceki hayatlarını özlerken,
%15.1‟i özlememiştir. %11.1‟i ise kararsızdır.
Kovid19 pandemi kısıtlamaları tamamen bitince ve sağlıklı hayata kavuşunca eğitimciler için
hayatın nasıl devam edeceği sorulduğunda yer alan cevaplar yüzdelik sıralamasına göre şöyle
sıralanmıştır;
*Yeni normalleşme rutinleri edineceğini
*Birçok sosyal alışkanlıkların ve yaşantıların değişeceğini
*Toplu taşıma kullanmayacağını
*Toplu yapılan faaliyetlere (konser- sinema- maç vb) uzun bir süre katılmayacağını
*Uzun süre yurtdışı seyahat yapmayacağını
* Yalnız kaldığı vakitlerin daha kaliteli geçeceğini
*Spor yapmaya ağırlık vereceğini ve kişisel gelişim faaliyetlerine daha çok önem
vereceğini
*Eskisi gibi yaşamın devam edeceğini ve ailesine bağlılığının artıp ilişkilerini
sıkılaştıracağını
*Derslerine ve okuluna daha fazla ilgi gösterip işinde daha fazla çalışacağını
*Sosyal ilişkilerin-arkadaşlıkların daha da iyi olacağını
*Yoga ve meditasyonun hayat akışında daha fazla yer vereceğini
*Yalnız kalmayı tercih edeceğini ve arkadaşlıkların olumsuz etkileneceğini ayrıca
lisansüstü eğitime ağırlık vereceğini
*Plansız ve rastgele bir yaşam akışı içinde olacağını
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*Asla yalnız kalmayacağını ve daha çok açık havada olmayı tercih edeceğini
*Lisansüstü eğitimine devam etmeyeceğini belirtmişlerdir.
SONUÇ
Araştırmaya katılan eğitimcilerin büyük çoğunluğu 40-44 yaş aralığında ve Dr. Öğretim Üyesi
ünvanında olup neredeyse hepsi devlet üniversitesinde çalışmaktadır.
Katılımcıların % 44‟ünün konservatuvarda görev yapması uygulamalı derslere giren öğretim
elemanlarının çoğunlukta olduğunu göstermektedir. Nitekim eğitimcilerin uzmanlık alanları çoktan
aza doğru çalgı, teorik ve şan/ses olarak yüzdelik dilimler olarak sıralanmaktadır. Eğitimciler
pandemi kısıtlamaları sürecinde bulundukları ortamda çalışmak ya da çalgı derslerini (şan/ses
eğitimcileri için piyano)yapmak üzere çalgıları ile beraberdirler. Çalgısı yanında olmayan
eğitimcilerin sebebi ise çalgılarının fiziksel olarak kolay taşınabilir özellik ve kolaylıkta
olmadığıdır.
Ancak eğitme sadece iki hafta ara verildiği için çalgılarını yanlarına alma gereği duymadıklarını
sebep olarak belirtmeleri pandemi sürecine karşı hazırlıksız olma durumu hakkında bilgi
vermektedir.
Eğitimcilerin büyük çoğunluğu pandemi kısıtlamaları sürecinde bulundukları yerde çalgı/ses ile
rahatça çalışabilmiş ve derslerini uzaktan eğitim ile yürütebilmişken tam tersi durumda olan
eğitimcilerin olduğu da anlaşılmıştır.
Covid 19 kısıtlama süreçlerinde, sosyal medya aracılığı ile sunulmuş olan çeşitli sanat-müzik ve
eğitim konulu canlı yayınların öğrenciler ve öğretim elamanları için faydalı bulunduğu
söylenebilir.
Eğitimcilerin çoğunluğu ailesi ile beraber kısıtlama sürecini geçirirken tüm kısıtlama süreçlerinde
evinde yalnız olan eğitimciler de bulunmaktadır. Beraber müzik yapma alışkanlıklarının
kazanılmasının müzik disiplinin temeli ve en önemli hedef kazanımı olduğu düşünülürse; bu
durumun müzik alanındaki sanatçı, eğitimci ve öğrenciler için psikolojik olarak zorluk yarattığı
düşünülmektedir.
Katılımcıların Covid-19 kısıtlama süreçlerinde psikolojik olarak profesyonel destek alma gereği
duymadığı ve almadığı görülmüştür.
Eğitimcilere kısıtlama sürecinde iyi gelen etkinlikler sorulduğunda, aile ile ilgilenmek ilk sırada
yer alırken herhangi bir aktivite ve iş olmaksızın boş oturmanın ya da herhangi iyi gelen bir
yönelimi olmadığı durumu da tespit edilmiştir.
Katılımcıların çoğunluğu Covid-19 sürecinin biteceğine dair umutlarının var olduğunu
belirtmişlerdir ve Covid-19 sürecinden önceki hayatlarını özlemiş olduklarını belirtmişlerdir.
Covid-19 pandemi kısıtlamaları tamamen sona erdiği günlere ulaşılınca hayatın nasıl devam
edeceği hakkında ilk sırada yer alan düşünce ise normalleşme süreçlerinde yeni alışkanlıkların
edinileceği yönünde olmuştur.
ÖNERĠLER
Dünyada yaşanan diğer dalgalanmalarda da görüldüğü gibi yaşadığımız süreçle birlikte bir takım
toplumsal altüst oluşlar gerçekleşecek ve belirli bir sürede yeni bir düzen kurularak yeni bir
toplumsal denge bulunacaktır. Kurulacak düzen ve bulunacak toplumsal dengeyi ise pandemi
sürecinde toplumsal hayatın farklı boyutlarında yaşanan ve yaşanacak gelişme ve değişmeler
belirleyecektir. Bu kapsamda insan sağlığı ve hastalık sistemleri, ekonomik yapılar, siyasi yapılar,
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bireysel ve toplumsal yaşama biçimleri, kültürel yaşam, uluslararası ilişkiler, eğitim yapıları ve aile
yapıları gibi alanlardaki yeni durumlar sürecin şekillenmesini sağlayacaktır. Bu alanların
şekillenmesinde ise geçiş sürecinin işlevsel formülü olarak “yeni normal” söylemi devrede
olacaktır. Yeni normalin nasıl olacağı hususu, bazı soru işaretlerini ve bilinmezlikleri içermektedir
(Karakaş, 2020:570).
Müzik eğitimi, sadece bilişsel değil, duyuşsal ve hatta en çok devinimsel kazanımların üst düzeyde
olduğu, tamamı pedagojik süreçlerden ibaret olmayan bir disiplindir. Tüm eğitim sürecinde eğitimci
ve öğrenci beraber süreci planlamak ve ilerlemek durumundadırlar.
Pandemi sürecinde
öğrencisinden ayrı kalan öğretmenler ve öğretmeninden ayrı kalan öğrencilerin aşması gereken
zorlukların ilk sırasında, çalgısının pandemi sürecini geçirdiği yerde olmaması ile bulunduğu yerin
çalgısını çalışmasına imkân sunmaması gelmektedir.
Ancak uzaktan müzik alanında eğitim aktiviteleri senkronize olarak çalışılması gereken uygulamalı
derslere hizmet edebilmelidir.
Sanatçıların çevrimiçi olarak aynı anda müzik yapmasına imkân sağlayacak donanım ve faydalı
yazılımlara erişim kolaylaştırılmalı ve çoğaltılmalıdır.
Evinde tek başına müzik yapmak zorunda olan müzisyen, öğretmen ve öğrencilerin beraber müzik
yapabilme zorluğunu aşabilmeleri için kolay uygulamalara erişimi sağlanmalıdır.
Eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi müzik eğitiminin de pandemi sürecine hazırlıksız yakalanması
ve sonrasında yeni normalleşme süreçlerinde yaşanan zorluklar ve olumsuz koşullara karşın,
fiziksel ve sosyal bağlamda kurumlar ve eğitimciler, duyuşsal ve devinimsel alanlara yönelik
çalışmalarını müzik disiplinine uygun halde getirmelidirler.
Uzaktan eğitim süreçleri, müzik eğitimcileri ve öğrenciler için kolay uygulanabilir ve verimli hale
getirilmelidir.
Bu süreç içerisinde müzik sektöründe ve müzik eğitimi kurumlarında çalışanların güvence altına
alınmalıdır. Böylece mezun olacak ve hayata atılacak müzik öğrencilerinin gelecek planlarına
güvenmesi sağlanabilir.
Tüm eğitim alanlarında geleceğe umutla bakan öğrencilerin okul hayatlarında çalışmalarına
odaklanmaları, eğitimcilerin de bu süreçte yaptıkları işe olan inançlarının sağlamlaşması ve
motivasyonlarının artırılması ilk gerçekleştirilmesi gereken hedefler olarak kabul edilmelidir.
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BOLONIYA PROSESI ÇƏRÇIVƏSINDƏ ALI TƏHSILDƏ KEYFIYYƏT AMILI
Фактор качества высшего образования в рамках Болонского процесса
THE QUALITY FACTOR OF HIGHER EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF THE
BOLOGNA PROCESS
Xudiyeva Fəridə Tofiq qızı
Bakı şəhəri, ADPU
Xülasə
Elmi məqalədə Boloniya prosesi çərçivəsində ali təhsildə keyfiyyət amili əsas götürülərək elmi
baxımdan tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bu məqsədlə Boloniya prosesinin mahiyyəti, əsas
müddəaları, yaranma səbəbləri, dünya ölkələrində ali təhsildə keyfiyyət amili öyrənilmiş və bu
prosesin həyata keçirilmə mərhələlərinə aydınlıq gətirilmişdir. Ümumavropa zonasının intellektual,
mədəni, sosial və texniki bazasını yaratmaq və gücləndirmək yolunda “ Boloniya prosesi” nin
əhəmiyyəti açıqlanmışdır. Tələbə və müəllim mübadiləsinin həyata keçirilməsi, onların birgə
proqramlara cəlb edilməsi, mobilliyin genişləndirilməsi, məzunların işlə təminatı, kredit sisteminin
tətbiqi kimi məsələlər də araşdırılmışdır. Dünya ölkələrində ali təhsil sistemində keyfiyyətin
dəyərləndirilməsi, attestasiya və akkreditasiya, inteqrasiya kimi gedən proseslər müqayisə
olunmuşdur. Təhsilimizin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasını nəzərdə tutan “Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” 31 yanvar 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən imzalanmış sərəncamı elmi məqalədə gözönünə gətirilərək ali təhsildə
keyfiyyətin idarə olunmasında əhəmiyyətinin məzmunu açıqlanmışdır. Daha sonra burada
keyfiyyətə nəzarətin təmin edilməsinin dəyərli mexanizmlərindən biri də daxili və xarici
qiymətləndirmənin tətbiq edilməsinin vacibliyi önə çəkilmişdir. Ali təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətini təkcə kənardan qiymətləndirməklə deyil, bunun üçün hər bir ali təhsil müəssisəsini
özünün öz fəaliyyətinin keyfiyyətinə qiymət verməsini və bu iki qiymətləndirmənin
əlaqələndirilməsinə, nəzarət və idarəetmə mexanizmlərinin daha effektli nəticələr əldə etməsinə
kömək göstərmələri tövsiyə olunur. Keyfiyyətə nəzarət zamanı proqramların məzmunu və onun
necə həyata keçirilməsi, məzunların fərdi hazırlıq səviyyəsi, onların işlə təmin edilməsindəki
nailiyyətləri, bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələr elmi məqalədə öz əksini tapmışdır. Təhsili, o
cümlədən ali təhsilin bu gün üçün aktual problemi keyfiyyətin yüksəldilməsi, Avropa iqtisadi
məkanında hazırlanmış kadrların rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi problemidir. Əgər son
illərə qədər ali təhsildə əsas diqqət yenidənqurma və quruculuq işlərinə verilirdisə, indi təhsilin
keyfiyyəti ön plana çıxır. Düzdür, keyfiyyət təhsildə həmişə vacib amillərdən biridir. Lakin
cəmiyyətin digər problemləri həll edildikcə keyfiyyət amili daha çox önəm kəsb edir. Əvvəl-əvvəl
ölkənin daxili əmək bazarının keyfiyyətli mütəxəssislərlə təmin edilməsinə olan ehtiyac təhsil
keyfiyyətini diqqət mərkəzinə çəkir. Zaman keçdikcə isə ölkənin Avropaya və dünyaya
inteqrasiyasının dərəcəsinə uyğun olaraq bu miqyasda kadr hazırlığının tələbləri yeni keyfiyyət
hədəfləri müəyyənləşdirir. Bu proses, yekun olaraq, Azərbaycanın dünya təhsil məkanında rəqabət
qabiliyyətinin davamlı olaraq təmin edilməsini günün vəzifəsinə çevirir.
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Резюме
Научная статья основана на качественном факторе высшего образования в рамках
Болонского процесса и вовлечена в исследование с научной точки зрения. С этой целью
изучена сущность Болонского процесса, основные положения, причины его возникновения,
фактор качества высшего образования в мире и уточнены этапы реализации этого процесса.
Было объявлено о важности «Болонского процесса» в создании и укреплении
интеллектуальной, культурной, социальной и технической базы общеевропейской зоны.
Также были изучены такие вопросы, как обмен студентами и преподавателями, их участие в
совместных программах, расширение мобильности, трудоустройство выпускников,
внедрение кредитной системы. Проведено сравнение текущих процессов в системе высшего
образования мира, таких как оценка качества, сертификация и аккредитация, интеграция.
Распоряжение, подписанное Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым
31 января 2008 года «О некоторых мерах по интеграции высших учебных заведений
Азербайджанской Республики в европейское пространство высшего образования»,
предусматривает интеграцию нашего образования в европейское образовательное
пространство. объявил. Кроме того, одним из ценных механизмов обеспечения контроля
качества является важность внутренней и внешней оценки. Рекомендуется, чтобы высшие
учебные заведения не только оценивали свою деятельность со стороны, но также, чтобы
каждое высшее учебное заведение оценивало качество своей собственной деятельности и
помогало координировать эти две оценки и обеспечивать более эффективные результаты
механизмов контроля и управления. В научной статье отражены содержание программ и их
реализация при контроле качества, уровень индивидуальной подготовки выпускников, их
достижения в трудоустройстве, проекты, реализованные в данном направлении.
Сегодняшняя проблема образования, в том числе высшего, заключается в повышении
качества, обеспечении конкурентоспособности подготовленных кадров в европейском
экономическом пространстве. Если до недавнего времени основное внимание в высшей
школе уделялось реконструкции и строительству, то теперь на первый план выходит
качество образования. Верно, что качество всегда является важным фактором в образовании.
Однако по мере решения других проблем общества фактор качества становится все более
важным. В первую очередь, необходимость обеспечить отечественный рынок труда
качественными специалистами обращает внимание на качество образования. Со временем, в
соответствии со степенью интеграции страны в Европу и мир, требования к обучению на
этом уровне определяют новые цели в области качества. Этот процесс, в конце концов,
делает задачей дня обеспечение постоянной конкурентоспособности Азербайджана в
мировом образовательном пространстве.Quality factor in higher education within the Bologna
process
Ключевые слова: Болонья, высшее образование, Европа, документ, декларация.
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Abstract
The scientific article is based on the quality factor in higher education within the Bologna process
and is involved in research from a scientific point of view. For this purpose, the essence of the
Bologna process, the main provisions, the reasons for its emergence, the quality factor in higher
education in the world were studied and the stages of implementation of this process were clarified.
The importance of the "Bologna Process" in creating and strengthening the intellectual, cultural,
social and technical base of the pan-European zone was announced. Issues such as student and
teacher exchange, their involvement in joint programs, expansion of mobility, employment of
graduates, the introduction of the credit system were also studied. The ongoing processes in the
higher education system of the world, such as quality assessment, certification and accreditation,
integration were compared. The order signed by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev on January 31, 2008 "On some measures for the integration of higher education institutions
of the Republic of Azerbaijan in the European Higher Education Area" envisaging the integration of
our education into the European educational space. announced. Further, one of the valuable
mechanisms for ensuring quality control is the importance of internal and external evaluation. It is
recommended that higher education institutions not only evaluate their performance from the
outside, but also that each higher education institution assess the quality of its own activities and
help coordinate these two assessments and ensure that control and management mechanisms
achieve more effective results. The content of the programs and their implementation during quality
control, the level of individual training of graduates, their achievements in employment, projects
implemented in this direction are reflected in the scientific article. The current problem of
education, including higher education, is to improve the quality, to ensure the competitiveness of
personnel trained in the European economic space. If until recent years the main focus in higher
education was on reconstruction and construction, now the quality of education comes to the fore. It
is true that quality is always an important factor in education. However, as other problems of
society are solved, the quality factor becomes more important. First of all, the need to provide the
domestic labor market with quality specialists draws attention to the quality of education. Over
time, in accordance with the degree of integration of the country into Europe and the world, the
requirements for training at this level define new quality goals. This process, in the end, makes it
the task of the day to ensure the sustainability of Azerbaijan's competitiveness in the world
educational space.
Keywords: Bologna, higher education, Europe, document, declaration
Hazırda Boloniya prosesinə qoşulan ölkələrin sayı 49-dur. Ölkəmiz Boloniya prosesinə qoşulmaq
üçün ilk addımlarını 2004-cü ildə atmış, 19 may 2005-ci ildə isə Norveçin Berqen şəhərində
keçirilən konfransda Azərbaycan Boloniya prosesinə qoşulmuşdur. Azərbaycanda bu prosesə
qoşulmaqda əsas məqsədi Avropa təhsil məkanına inteqrasiya olmaqla kredit sisteminə keçməni,
müasir attestasiya və akkreditasiya sisteminin qurulmasını təmin etməkdir. Ölkəmizdə elə
mütəxəssislər hazırlanmalıdır ki, onlar Avropanın istənilən universitetində müvafiq ixtisas üzrə
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təhsilini davam etdirə bilsinlər. Son illər Avropa universitetlərinin inkişafı Boloniya prosesi adı ilə
özünü əks etdirir. Təhsil sahəsində dünyada, xüsusən Avropada gedən proseslərin təhlili göstərir ki,
Avropa ali təhsil sisteminə inteqrasiya Boloniya Bəyannaməsinin aşağıdakı əsas müddəalarını
həyata keçirməklə mümkündür:
-iki pilləli ali təhsilə keçid;
-kredit sisteminin tətbiqi;
-təhsilin keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi;
-mobilliyin genişləndirilməsi;
-ixtisasların və diplomların qarşılıqlı tanınması;
-diplomlara əlavənin Avropa ölkələrinin ali təhsil haqqında müvafiq sənədlərinə
uyğunlaşdırılması;
-məzunların işlə təminatına nail olunması;
-Avropa təhsil sisteminin cəlbediciliyinin təmin edilməsi.
A. Abbasov, S. Əliyev, T. Paşayevin qənaətinə görə “Avropa ölkələrinin təhsil sisteminin
inteqrasiyası və Ümumavropa ali təhsil məkanının yaradılması göstərir ki, Avropa təhsil sisteminin
digər ölkələrin təhsil sisteminə inteqrasiyaının əsas yolu Boloniya prosesidir. Ona görə bu prosesin
müddəalarını ali təhsilə tətbiq etmədən təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi mümkün deyildir.”(1,
s.7) Ümumavropa zonasının intellektual, mədəni, sosial və texniki bazasını yaratmaq və
gücləndirmək yolunda “Boloniya prosesi” nin əhəmiyyəti böyükdür.
Ümumilikdə, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini və suverenliyini bərpa etdiyi zamandan bu
günə kimi ölkəmizdə bir çox sahələrin-siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni həyatın, həmçinin də təhsilin
inkişafına xidmət edən mühüm sərəncamlar verilmişdir. Onlardan biri də təhsilimizin Avropa təhsil
məkanına inteqrasiyasını nəzərdə tutan “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin
Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyaı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 31 yanvar 2008-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış sərəncamdır.
Sərəncamda deyilir ki, “2001-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv
olması ölkəmizin Avropa məkanına inteqrasiyasını sürətləndirmişdir. Bu proseslərin tərkib hissəsi
kimi Azərbaycan Respublikası Avropa ölkələrinin təhsil nazirləri tərəfindən qəbul edilmiş Boloniya
deklarasiyasını imzalamaqla respublikanın ali təhsil müəssisələrinin Avropa təhsil sisteminə
inteqrasiyası yolunda mühüm addım atmışdır.”(5)
Avropa ölkələrinin təhsil sistemində bu gün dinamik inkişaf mövcuddur. Deməli, Boloniya
sisteminə qoşulan digər ölkələrin də çevik təhsil sistemi olmalıdır ki, bu inkişafla ayaqlaşa bilsinlər.
Boloniya prosesinin tələbləri daim artır. Bu prosesə yeni qoşulan dövlətlər öz milli təhsil
sistemlərini yenidən qurmaqla, bu istiqamətdə islahatlar aparmaqla paralel, Boloniya prosesinin
daim artan tələblərini öyrənməli və nəzərə almalıdır. Bu prosesə nəzarət edən xüsusi beynəlxalq
qurumlar mövcuddur. ( məsələn, Avropa Təhsilin Keyfiyyətinə Nəzarət Assosiasiyası) Bu qurumlar
konvensiyaya yeni qoşulan ölkələrin təhsil sistemində mütəmadi monitorinqlər aparır. Bu qurumun
universitetlər qarşısında qoyduğu mühüm tələblərdən biri təhsilin keyfiyyətinin proses yanaşma
əsasında daim yüksəldilməsi və bu məqsədlə “Universitetdaxili keyfiyyətin menecmenti sistemi”
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nin qurulmasıdır. İ. Əliyev, N. Nəsirli, İ. Əhmədov, G. Məmmədova, T. İmanov, G. Qafarovanın
gəldikləri qənaətə görə ”ölkələrin ictimai-iqtisadi inkişaf səviyyəsində olan müxtəliflik, onlarda
mövcud olan çoxsaylı obyektiv və subyektiv səbəbdən irəli gələn problemlər, qanunvericilikdə olan
fərqlər təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən amillərdir. Ümumi sənədə imza ataraq ümumi ali
təhsil məkanına qoşulmağı bəyan etmək azdır və bu işin yalnız başlanğıcıdır.”(2, s. 46)
İnkişaf etmiş bir ölkənin və ya ölkələr qrupunun ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq etmək,
onlarla eyni hüquqa malik olaraq birgə proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərmək üçün keyfiyyət
göstəricilərinə görə ən azı ona yaxın bir vəziyyətdə olmaq lazımdır. Ali təhsilin də fərqli keyfiyyət
səviyyəsinə malik olan ölkələr arasında, şübhəsiz, bərabər səviyyəli tələbə mobilliyindən, birgə
proqramların həyata keçirilməsindən söhbət gedə bilməz. Avropanın özündə öz sambalına, maddi
texniki imkanlarına, elmi potensialına görə zəif olan ali təhsil müəssisələri də az deyildir. Əslində,
Boloniya prosesinin hədəflərindən biri də həmin ali məktəblərə kömək edərək müvafiq yüksək
səviyyəyə qaldırmaqdır. Tələbə və müəllim mübadiləsinin həyata keçirilməsi, onların birgə
proqramlara cəlb edilməsi güclü bir rıçaq kimi istifadə olunur. Lakin bu məsələdə də keyfiyyət
meyarlarının və standartlarının müəyyən edilməsi, keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərinin işlənib
hazırlanması aktual problem olaraq qalmaqdadır. Bu mənada müxtəlif variantlar irəli sürülür və
birgə iclaslarda müzakirə edilir. Onlardan bir neçəsinin üzərində dayanmaq məqsədəuyğun olardı.
Mövcud variantlardan birində dövlətin təhsilə məsul olan orqanlarına keyfiyyətə nəzarət etmək
səlahiyyətləri verilməsidir. Bir sıra ölkələrin təhsil nazirliyi nəzdində bu işlərə nəzarət edən
attestasiya qurumları fəaliyyət göstərir. Lakin Avropada bu formanın tərəfdarları o qədər də çox
deyildir. Çünki bu cür nəzarətin ali təhsil müəssisələrinin müstəqilliyinə təhlükə olduğu güman
edilir. Digər bir varianta görə keyfiyyətə nəzarət funksiyasının xüsusi ictimai təşkilatlara-müvafiq
sahənin peşəkar mütəxəssislərindən təşkil edilmiş agentliklər, şuralar, assosiasiyalara verilməsi
təklif olunur. Bəziləri isə bu işin dövlət orqanları ilə ictimai təşkilatların birgə nəzarətinə
verilməsini təklif edirlər. Hər bir halda bütün ideyalar onun üzərində cəmləşir ki, son məqsəd
keyfiyyətin səviyyəsinə olan mövcud tələbatın ödənilməsinə yönəlməlidir. Bu məqsədə yönəlmiş
fəaliyyət son nəticəni gözləməməli, təhsilin bütün mərhələlərində keyfiyyə nəzarətn təmin
olunmasına nail olmalıdır. Keyfiyyətə nəzarətin təmin edilməsinin dəyərli mexanizmlərindən biri də
daxili və xarici qiymətləndirmənin tətbiq edilməsidir. Belə ki ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini
təkcə kənardan qiymətləndirməklə keyfiyyət problemini tam həll etmək olmaz, bunun üçün hər bir
ali təhsil müəssisəsini özünün öz fəaliyyətinin keyfiyyətinə qiymət verməsi və bu iki
qiymətləndirmənin əlaqələndirilməsi nəzarət və idarəetmə mexanizmlərinin daha effektli nəticələr
əldə etməsinə kömək edir. Keyfiyyətə nəzarət zamanı proqramların məzmunu və onun necə həyata
keçirilməsinə, məzunların fərdi hazırlıq səviyyəsinə, onların işlə təmin edilməsindəki nailiyyətlərinə
diqqət yetirilməsi əhəmiyyətlidir. Bütün bu məsələlər YUNESKO-nun 1995-ci ildə qəbul etdiyi
“Ali təhsilin islahatı və onun inkişafı” sənədində öz əksini tapmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
Avropada bir sıra qurumlar yaranmışdır ki, onlar ali təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi işində
Boloniya prosesi qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Onlardan ali təhsildə keyfiyyətin təmin
edilməsinin Avropa şəbəkəsini (ENQA) xüsusi göstərmək lazımdır. Bu şəbəkəyə Avropa
ölkələrində müxtəlif sahələr üzrə ali təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirməklə məşğul olan 42
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agentlik (assosiasiya) daxildir. Ali təhsildə keyfiyyətin təmin edilməsində akkreditasiya
prosedurlarının xüsusi yeri vardır. Akkreditasiya səlahiyyətli orqan tərəfindən ali təhsil
müəssisəsində tədris edilən proqram üzrə hazırlığın tələb olunan keyfiyyət səviyyəsinə
uyğunluğunun təsdiq edilməsidir.
Boloniya prosesində vacib məqamlardan biri vahid məkana daxil olan ölkələrin və onların ali təhsil
müəssisələrinin qarşılıqlı şəkildə ali təhsil ixtisaslarının, dərəcələrinin və tədris dövr mərhələlərinin,
digər vacib sənədlərin tanınmasıdır. Məsələ burdadır ki, bu məsələ Boloniya prosesinin tələbi kimi
üzə çıxmamışdır. Tanınmaya ehtiyac ictimai-iqtisadi inteqrasiya prosesinin gedişində onun inkişaf
qanunauyğunluqlarının diktəsi ilə hələ xeyli əvvəllər mövcud olmuş və müxtəlif beynəlxalq
görüşlərin və müqavilələrin predmeti olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, Boloniya prosesinin vacib
sənədlərindən biri olan və ali təhsil ixtisaslarının, dərəcələrinin və digər mühüm sənədlərin Avropa
dövlətlərinin və onların ali təhsil müəssisələri tərəfindən tanınması haqqında Lissabon
Konvensiyası Boloniya Deklarasiyasının qəbul edilməsindən bir il əvvəl-1998-ci ildə 43 Avropa
dövləti tərəfindən qəbul edilmişdi. Lakin ilk vaxtlar Lissabon Konvensiyasının ali təhsil
sənədlərinin qarşılıqlı şəkildə tanınması çərçivə sənədi olaraq yalnız tövsiyə xarakteri daşıyırdısa,
Boloniya prosesinin başlaması ilə onun digər normativ sənədlərlə dəstəklənməsi onu gücləndirdi.
Xüsusilə 2002-ci ildə Lissabonda Boloniya prosesi çərçivəsində keçirilən seminarda qəbul edilmiş
bir sıra tövsiyələr daha samballı gücə və təsirə malik idi. Vahid ali təhsil məkanına daxil olan
Avropa ali təhsil müəssisələrinin ali təhsil ixtisasları və sənədlərinin qarşılıqlı olaraq tanımaları
məqamında qarşıya çıxan problemlər əsasən, keyfiyyət səviyyələrinin, tədris müddətlərini və
mərhələlərinin, proqramların və bir sözlə, təhsilə aid standartların müxtəlifliyindən irəli gəlir. Son
illər akademik əməkdaşlığın ən yüksək zirvəsi bütün dünyada öz müsbət cəhətini əks etdirmiş, hətta
Avropada get-gedə geniş yayılan beynəlxalq ikili və ya müştərək diplomların reallaşmasına nail
olmuşdur. Tədris prosesində üst-üstə düşmə aşağıdakı məqsədlərə nail olmağa imkan verir:
-tədris prosesinin (tədris planı, təlim və qiymətləndirmə metodları, kursların məzmununa və
müəllimlərə tələblər və s.) bütün əsas elementlərinin razılaşdırılmış proqramlarının
formalaşdırılması;
-tərəfdaş universitetdə təhsilin nəticələrinin tərəfdaşların bütün iştirakçıları arasında avtomatik
tanınmasıdır ki, bu da mobillik elementinin təhsil prosesinə qoşulacağına təminat verir;
-proqramların ümumi idarəetmə orqanının yaradılması;
-tədris başa çatdıqda müştərək (proqram iştirakçıları adından) diplomun və ya iştirakçı
universitetlərin diplomunun verilməsi.
Tarix boyu ali təhsil müəssisələrində tədrisin bilavasitə elmi tədqiqatlarla vəhdəti hamı tərəfindən
şərtsiz qəbul edilən bir reallıq olmuşdur. Yalnız müəyyən olunmuş bilik və bacarıqlar toplusunu
şagirdlərə öyrətməklə məşğul olan orta məktəblərdən fərqli olaraq ali təhsilin vəzifələrindən biri də
tələblərə elmi tədqiqat vərdişlərinin aşılanması və onlarda elmi təfəkkürün formalaşmasına nail
olmaqdır. Digər tərəfdən isə ali təhsil müəssisələri, xüsusən, kafedralar laboratoriyalar və digər elmi
strukturlar cəmiyyətin elmi potensialını özündə cəmləşdirən və ona istiqamət verən mərkəzlər
olmuşlar. Buna görə də, Avropa ali təhsil sistemində əsaslı dəyişiklikləri nəzərdə tutan Boloniya
prosesinin elmə, onun daşıyıcıları olan strukturların bu prosesdə oynadığı rola təsiri mühüm
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əhəmiyyətə malikdir. Boloniya prosesinə qoşulan hər bir ölkəni də maraqlandıran və narahat edən
sualların xeyli hissəsi bu məsələlərlə bağlı olmuşdur. Xüsusən də, postsovet məkanına daxil olan
ölkələrdə elmi bölməsinin fərqli struktura malik olması ümumi standartların qəbul edilməsi anında
çoxsaylı suallar doğurması təbiidir.
Məsələ bundadır ki, ümumilikdə ali təhsilin özü harada olmasından asılı olmayaraq tədrisin yüksək
elmi səviyyədə olmasını tələb edir. Elmi təminatın təşkili isə bir-birindən fərqlənə bilər. Boloniya
prosesi müəllimlərin seçilməsi, fənlərin seçilməsi, tədrisin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
məsələlərini rəqabət zəmininə qoyduğundan yeni sistem nəinki elmi cəhətin azalmasına təhlükə
yaratmır, əksinə, onun daha da gücləndirilməsi üçün şərait yaradır. Digər tərəfdən tələbələrin
mobilliyi ilə yanaşı müəllim və tədqiqatçıların sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi və onun
stimullaşdırılması vahid elmi-tədqiqat məkanının formalaşmasına, onun çərçivəsində informasiya
və təcrübə mübadiləsinin intensivləşdirilməsi bu sahədə geniş perspektivlər açır. Azərbaycanda,
eləcə də digər postsovet ölkələrində ali təhsildə elmi təminatın kafedralar tərəfindən həyata
keçirilməsi formal cəhətdən çətinlik yaratmır. Əsas diqqət isə elmi tədqiqatların keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, onun praktik məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilməlidir.
Boloniya prosesinin çərçivəsində mobilliyin təmin edilməsi, tələbələrin seçim hüququnun
genişlənməsi, elmi-pedaqoji kadrların rəqabət mühitinin formalaşdırılması ümumilikdə elmin
inkişafını stimullaşdıran amillərdir. Eyni zamanda keyfiyyətin yüksəldilməsinə xüsusi diqqətin
yetirilməsi və onun təmin edilməsi mexanizmlərinin işlənib hazırlanması bu prosesdə elmin,
alimlərin əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı onun məsuliyyətini də artırır. Boloniya prosesinə
qoşulmuş 47 ölkənin hər biri öz ali məktəblərinin keyfiyyət dəyərləndirilməsi ilə özü məşğul olarsa,
Boloniya bəyannaməsindəki “ali təhsil memarlığının harmonizasiyası” necə əldə edilə bilər?
Birləşmiş Ştatlarda bu ali məktəblərin bütövlükdə akkreditasiyası ilə 6 regional assosiasiya məşğul
olur. Avropada da regional və ya başqa növ geniş əhatəli akkreditasiya qurumları yaranacaqmı?
Avropa ölkələrində Rektorlar Konfransı adlanan və ali məktəb rektorlarını birləşdirən
qurumlar fəaliyyət göstərir, onlar təhsilin keyfiyyəti, araşdırma, tələbə və mütəxəssis mübadiləsi
kimi sahələrdə və ümumiyyətlə ali təhsil siyasətinin düzgün formalaşmasında fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanda isə Azərbaycan rektorlar assosiasiyası real həyatda yoxdur, yalnız kağız üzərindədir.
1993-cü ildə Avropa rektorlar assosiasiyası (GRE) tərəfindən Avropadaki üç iri klassik universitet
çox müxtəlif sahələr üzrə öz-özünü təhlil yolu ilə və kənardan dəvət olunan mütəxəssislərin gözü ilə
dəyərləndirildi. Bu, güclü və zəif tərəfləri aşkara çıxarmaq, inkişaf üçün mövcud olan imkanları,
eləcə də təhdidləri araşdırmaq vasitəsilə həyata keçirildi. “Ali məktəbin inkişafına təsir göstərən
daxili və xarici maneələr hansılardır?” “hansı dəyişmələrə ehtiyac duyulur?” suallarına cavab
axtarılırdı. Maneələrin aşılması yeni imkanların açılmasına gətirib çıxarır. Məhz Boloniya
prosesinin ən mühüm maddələrindən biri ali təhsildə Avropa ölçülərini müəyyən etməyə çalışmaq,
keyfiyyətin təmin edilməsinə yönələn kriteriya və metodologiyaların hazırlanmasında əməkdaşlıq
etməkdir.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Avropada ali təhsil sistemində Boloniya prosesi çərçivəsində
aparılan islahatlar tələbə kontingentinin tutduğu yerə, oynadığı rola əhəmiyyətli dərəcədə təsir
etmişdir. Bu sahədə görülən işlər hər şeydən öncə tələbənin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə
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yönəlmişdir. Bu anda tələbə təhsil prosesinin obyekti kimi çıxış edir. Lakin onun daha aktiv
elementə çevrilməsi prosesi uzun bir tarixə malikdir və müasir dövrdə onlar təhsilin ən aktiv
subyektlərindən biri olduqlarını günbəgün daha çox sübut edirlər. Hamı üçün artıq aydındır ki,
tələbələrin aktiv mövqeyi və iştirakı olmadan bu sahədə heç bir ciddi islahatdan söhbət gedə bilməz.
Bu reallıq tədricən ölkələrin təbii qanunvericiliyində də öz əksini tapmaqdadır. Təsadüfi deyildir ki,
təhsili müasir dövrün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq məqsədinə yönəlmiş Boloniya prosesində də
tələbə amilinin gücləndirilməsi bütün qəbul edilən qərarlarda öz əksini tapmaqdadır. Bu prosesin
vacib komponenti kimi tələbə mobilliyinin ön plana çəkilməsi, ixtisasların formalaşdırılması üçün
fənlərin və onu tədris edən müəllimlərin seçilməsində tələbənin fikrinin əsas amillərindən biri kimi
qəbul edilməsi, hər bir digər məsələlərdə tələbənin istəklərinin nəzərə alınması və s.
müəllimyönümlü ali məktəbdən tələbəyönümlü ali məktəbə keçidin göstəricisi kimi
dəyərləndirilməlidir. Xüsusən, onların ali məktəblərin Elmi Şuralarında təmsil olunması, tədrisin
keyfiyyətinin və hər bir müəllimlərin fərdi keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsində tələbələrin
rəyinin əsas kimi götürülməsi bu istiqamətdə gedən tendensiyanı nümayış etdirir. Prosesə qoşulmuş
hər bir ölkənin təhsilə məsul olan orqanları nəzərə almalıdırlar ki, bu istiqamətdə görülən işlərin
taleyi həm də tələbələrin və müəllimlərin onların dərindən dərk edilməsindən və aktiv şəkildə onu
dəstəkləməsindən asılıdır. Tələbələrin Boloniya prosesinin uğurlarında maraqlı olmaları özünü onda
da göstərir ki, Avropada ona dəstək verən tələbə təşkilatları təşəkkül tapmaqda və güclənməkdədir.
Hətta onların bütün Avropanı əhatə edən ittifaqları da fəaliyyət göstərir. “Avropa tələbələrinin Milli
İttifaqı” (ESİB) bu gün 37 ölkənin 50-dən çox milli tələbə təşkilatını özündə birləşdirir və Boloniya
prosesi üzrə keçirilən görüşlərdə, mühüm sənədlərin qəbul edilməsində aktiv iştirak edirlər.
Boloniya prosesinin üzvü olan Azərbaycanda da tələbələrin bu məqsəd ətrafında təşkilatlanması
qarşıda duran vacib məsələlərdən biridir.
H.İsaxanlı göstərir ki, “ali təhsilin həyata keçirilməsində bir-biri ilə sıx əlaqədə olan dörd amil
iştirak edir, əslində isə onlar ali məktəbdə keyfiyyəti təmin etməli olan tərəflərdir, qaynaqlar və
ideyalardır”. ( 3, s.37) O, bu amillərə kimləri və nələri aid etmişdir? Əlbəttə ki, öyrənənləri,
öyrədənləri, öyrədənlərlə öyrənənlərin fəaliyyət göstərdiyi şərait və mühiti, yqəni ali məktəbdəki
mənəvi mühiti, idarəetmə və maddi-texniki qaynaqlar-şərait. Müəllimlərin tələbələrə dərs deyərkən
əsaslandığı ideyalar və proqramlar, yəni müasir və dinamik təhsil modeli, proqramlar və tədris
planları. Bu amillər bir-birinə qovuşuq şəkildədir, onların əmələ gətirdiyi harmoniya ali məktəbin
qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq yolunun ciddiliyinə və səlistliyinə işarədir. Şərait və mühit elə
olmalıdır ki, tələbə öyrənmək istəsin, və ya öyrənməkdə çətinlik çəkən tələbə öz uğursuzluğunu
dərk edib düşünsün, tədbir görsün və ya kənara çəkilməli olsun; müəllimin öyrətməyə gücü çatsın
və həvəsi olsun. Əgər Boloniya prosesinin başlanğıc mərhələsində kreditlərin başlıca məqsədi
akademik mobilliyin dəstəklənməsində görülürdüsə, 2003-cü ildə Berlində bu məqsədə tədris
proqramının təkmilləşdirilməsi də əlavə olundu. Berlin Bəyannaməsində də göstərilmişdir ki,
nazirlər tələbə mobilliyinin və beynəlxalq miqyaslı tədris proqramlarının işlənib hazırlanmasının
təmin edilməsi üçün ECTS sisteminin oynadığı mühüm rolu qiymətləndirirlər. Avropa ali
məktəblərində tədris ili orta hesabla təqribən 40 həftə davam edir. Bu müddətdə müxtəlif ölkələrdə
akademik kreditlərdən kifayət qədər geniş istifadə olunması təcrübəsi əsasında qərara almışlar ki,
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tələbənin bir ildə tədris yükünün ümumi əmək tutumu 60, semestrdə 30 kredit qazanmalıdır. Təhsil
prosesinin keyfiyyətinə lazımi nəzarət edildikdə aydın olmuşdur ki, tələbə 60 kreditdən çox toplaya
bilmir və o, əsas tədris planı üzrə yarımçıq yüklənir, ali məktəb lazımınca işləmir, yüngül tutumlu
kreditlər yazılır. Rusiya Federasiyasının Boloniya prosesinə qoşulduğu zaman qarşıya istifadə
edilən terminologiya ilə bağlı məsələ çıxmışdır. Qərb qarşısında “akademik kredit” anlayışının
mənasını verən rus dilində münasib terminlər axtarmağa başlamışlar.
Təhsil Nazirliyi bu zaman Avropa kreditini rus dilində, “zaçot vahidi” terminini Avropa dillərinə
dəqiq və anlaşıqlı tərcümə etmək çətindir, hansı ki, bu terminə hər bir tələbənin diplomuna Avropa
əlavəsində yer verilir. Tədris əməyinin əməktutumluluq vahidinin MDB ölkələrində nə üçün “zaçot
vahidi” söz birləşməsi ilə adlandırıldığını avropalılar tam aydınlığı ilə başa düşməyə də bilərlər.
Qarşıya sual çıxır: bu “zaçot vahidi” Avropa təhsil kreditinə nə dərəcədə müvafiqdir? Əgər təhsil
prosesinin əməktutumluluğunu müəyyənləşdirərkən vahid Avropa terminologiyasına riayət edərək,
“akademik kredit” qısaca “kredit” teminlərindən istifadə olunsa, onda bu problemin uğurlu həlli
yolu tapıla bilər. M. Mahmudov yazır:
“Akademik kreditlər həm işəgötürənlər tərəfindən
tələbənin hər bir fənn üzrə aldığı bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin müəyyən edilməsi
üçün, həm də tələbənin akademik mobillik sistemini dəstəkləmək üçün eyni dərəcədə lazımdır.“ (4,
s. 50) Akademik kreditlərə görə tələbə kifayət qədər uzun bir dövr ərzində başqa xarici ölkələrin ali
məktəblərində oxuyaraq oradan akademik kreditlər gətirə bilər, bunları baza ali məktəbləri əsas
təhsilin hesabına yazmalı və öz diplomunu vermək haqqında qərar qəbul edərkən istifadə etməlidir.
Ali təhsil müəssisəsinin müstəqilliyi onun muxtar hüquqlara malik olması ideyasında öz əksini
tapmışdır. Muxtariyyət ali təhsil müəssisəsinin bir sıra başlıca problemlərin həllində sərbəst
olmasını nəzərdə tutur. Boloniya prosesində bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılır. Belə ki, onlar bu
prosesin başlıca subyektləri olaraq sərbəst qərar çıxarmaq səlahiyyəti olmadan üzərilərinə düşən
vəzifələri yerinə yetirmək imkanından məhrum olardılar. Düzdür, bu sərbəstliyi hüdudsuz hesab
etmək də düzgün deyildir. Buna görə də onun çərçivələri hər bir ölkənin qanunvericiliyi ilə
müəyyənləşdirilir və tənzimlənir. İlk baxışda ali təhsil müəssisələrinin müstəqilləşməsi, fərdi tədris
proqramlarına üstünlük verilməsi ilə onların vahid ali təhsil məkanında bir araya gəlməsi, ümumi
standartların qəbul edilməsi arasında ziddiyyətin olduğu müşahidə oluna bilər. Əslində isə
sərbəstlik bu ümumi məkan çərçivəsində onların sərbəstliyi tədrisin təşkilinə, proqramlara,
idarəetmə formalarına daha yaradıcı ümumi məkana daha optimal təkliflərlə çıxmaq, təcrübələrlə
bölüşmək imkanı verir. Boloniya prosesində diqqət mərkəzinə gətirilmiş məsələlərdən biri də ali
təhsilin əhalinin bütün kateqoriyaları, xüsusən maddi cəhətdən imkansız hissəsinin əhatə olunması
məsələsidir. Ali təhsil müəssisələri təkcə tədris prosesi ilə məşğul olmur, onların gördüyü iş
cəmiyyətin bütün cəhətlərinə təsir edir və onun yaşamasında, təkamülündə, onun yüksək ziyalı
kadrlarının yetişdirilməsində əvəzsiz rol oynayır. Buna görə də cəmiyyət bütün təbəqələri üçün ali
təhsilin əlyetən olması Boloniya prosesinin normativ sənədlərində öz əksini tapmışdır. Bunun üçün
hər bir dövlətin beynəlxalq donor təşkilatlarının imkanlarından istifadə edilməsi aktual bir problem
kimi dəfələrlə müzakirə olunmuşdur. 2015-ci ildə Tətbiqi Tədqiqatlar Fondunun Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
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maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Azərbaycanda ali təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi
mövzusunda maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi” layihəsi çərçivəsində problem üzrə
tədqiqatlar aparılmış sorğu keçirilmiş, müzakirələr təşkil edilmiş, seminarlar, dəyirmi masalar və
konfrans keçirilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, elm və alimlərin əsasən universitetlərdə cəmləşdiyi
Avropada Boloniya prosesinin özünün təkamülü təhsil məkanını təhsil və tədqiqat məkanına
çevirmək ideyasının formalaşmasına gətirib çıxardı. Bəzi ümumavropa keyfiyyət agentliklərinin
rolunun artacağı və ya yenilərinin yaradılacağı istisna olunmasa da, təəssüf ki, keyfiyyətin
ölçülməsi məsələsində Avropa hələ yekdil bir qərara gələ bilmir. Boloniyanın normativ
sənədlərində də ali təhsil müəssisələrinin öz funksiyalarını uğurla həyata keçirməsi üçün onun
kifayət qədər hüquqi və maliyyə müstəqilliyinə malik olmasının vacibliyi vurğulanır. Bir sözlə,
ideal olaraq ali təhsil müəssisələri lazım olan maliyyə və digər təminatlarını alaraq, tədrisin
keyfiyyəti, proqramların məzmunu, daxili idarəçilik və sair məsələlərdə tam sərbəstlik əldə edir.
Şübhəsiz, totalitar sovet rejimindən çıxmış ölkələrdə bu işləri qısa müddətdə həll etmək mümkün
deyildir, bunun üçün müəyyən zaman tələb olunur. Lakin onu da unutmaq olmaz ki, bu məsələlərin
obyektiv səbəbdən olsa, ləngiməsi çox böyük zərər verə bilər. Təhsili, o cümlədən ali təhsilin bu
gün üçün aktual problemi keyfiyyətin yüksəldilməsi, Avropa iqtisadi məkanında hazırlanmış
kadrların rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi problemidir. Əgər son illərə qədər ali təhsildə
əsas diqqət yenidənqurma və quruculuq işlərinə verilirdisə, indi təhsilin keyfiyyəti ön plana çıxır.
Düzdür, keyfiyyət təhsildə həmişə vacib amillərdən biridir. Lakin cəmiyyətin digər problemləri həll
edildikcə keyfiyyət amili daha çox önəm kəsb edir. Əvvəl-əvvəl ölkənin daxili əmək bazarının
keyfiyyətli mütəxəssislərlə təmin edilməsinə olan ehtiyac təhsil keyfiyyətini diqqət mərkəzinə çəkir.
Zaman keçdikcə isə ölkənin Avropaya və dünyaya inteqrasiyasının dərəcəsinə uyğun olaraq bu
miqyasda kadr hazırlığının tələbləri yeni keyfiyyət hədəfləri müəyyənləşdirir. Bu proses, yekun
olaraq, Azərbaycanın dünya təhsil məkanında rəqabət qabiliyyətinin davamlı olaraq təmin
edilməsini günün vəzifəsinə çevirir.
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Özet
Kur’ân, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son mesajıdır. Bu son mesajın ilk muhatap kitlesinin
Araplardan müteşekkil bulunması, onun Arapça nazil olmasını gerekli kılmıştır. Ancak Hz. Muhammed, diğer peygamberler gibi sadece belli bir döneme, belli bir kitleye gönderilmiş bir peygamber değildir. O, farklı bölgelerde yaşayan ve başka dilleri konuşan diğer insanlara da gönderilmiştir. İslam dinini seçen farklı dilleri konuşan insanlar da bu son ilahî mesajı anlamak istediler. Bu
insanların az bir kısmı, Arapça öğrenerek Kur’ân’ı anlamaya çalıştılar. Büyük bir kısmı ise Kur’ân’ı
anlamaktan mahrum kaldılar ve sadece onun öğretilerini yaşamakla yetindiler. Bunun üzerine farklı
dilleri konuşan âlimler, kendi dillerinde Kur’ân’ın meal ve tefsirini yazmaya başladılar. Kur’ân’ın
meal ve tefsirlerinin yazıldığı dillerden biri de Bosna-Hersekli Müslümanların dili olan Boşnakçadır.
Bosna-Hersek, uzun zaman Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Bosna-Hersekli Müslümanlar, Osmanlı
hâkimiyetinde kaldıkları sürece Arapça ve Osmanlıca meal ve tefsirlerden yararlandılar ve Boşnakça çalışmalara pek ihtiyaç duymadılar. Ancak 19. asırda Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan imparatorluğunun işgaline maruz kalarak Osmanlı’dan koptu. Bu da Boşnakça meal ve tefsirleri daha
fazla gerekli hale getirdi. Bunun üzerine Bosna-Hersekli Müslüman âlimler, kendi dillerinde
Kur’ân’ın meal ve tefsirlerini yazmaya önem verdiler ve bu konuda bazı eserler meydana getirdiler.
Müslüman âlimlerle birlikte oryantalistler de Boşnakça Kur’ân çalışmalarında bulundular ve bu
dilde bazı mealler kaleme aldılar.
Bu çalışmamızda Osmanlı sonrası Bosna-Hersek’te yapılan bazı Boşnakça Kur’ân çalışmalarını
değerlendirmeye çalışacağız. Bosna-Hersek’te yazılan Boşnakça meal ve tefsirlere geçmeden önce
Bosna-Hersek’in tarihi, etnik ve dinî yapısı ile ilgili özet bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Daha
sonra Osmanlı sonrası kaleme alınan bazı Boşnakça meal ve tefsirleri tanıtacağız. Her bir meal ve
tefsiri tanıtırken ilgili eserlerin telif yöntemleri ve muhtevalarından bahsettikten sonra eserlerdeki
olumlu ve olumsuz tarafları ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimler: Tefsir, Meal, Bosna-Hersek, Boşnakça.
GİRİŞ
Son ilahî hitap olan Kur’ân, anlaşılması ve öğretilerine göre hareket edilmesi için indirilmiştir. Hz.
Peygamber, bazı âyetleri tefsir ederek ve Kur’ân’ın emirlerini yerine getirerek onun nasıl anlaşılması gerektiğini öğretmiştir. Sahabe, Hz. Peygamber’in tefsirlerini, sünneti, sîretini naklederek ve
Kur’ân’ı, Kur’ân, sünnet, sîret, Arap dili ve edebiyatı çerçevesinde tefsir ederek bu konuda sonraki
nesillere yol göstermişlerdir. Bu tefsir anlayışı, daha sonra gelen âlimler tarafında da sürdürülmüş
ve belli bir süre sonra bu konuda eserler kaleme alınmaya başlanmıştır.
Kur’ân, Arapça indirilmiş; ancak farklı dilleri konuşan diğer insanlara da gönderilmiştir. Ana dilleri
Arapça olmayan insanların da kendilerine gönderilerin bu ilahî kitabı anlamaları için Kur’ân farklı
dillere tercüme edilmeye çalışılmıştır. Kur’ân’ın diğer dillere tercüme ameliyesi, Hz. Peygamber
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döneminde ve onun onayıyla başlamıştır. Hz. Peygamber, hicretin yedinci senesinde komşu devlet
krallarına gönderdiği mektuplarında Kur’ân âyetlerine yer vermiş ve bu mektupları söz konusu krallara çevirecek sahâbîlerle göndermiştir. 1 Ayrıca Selman-ı Farisî de Hz. Peygamber’in onayıyla
Fâtiha’yı Farsçaya tercüme etmiştir. 2 Hz. Peygamber’in döneminde ve onun izniyle Kur’ân’ın diğer
dillere çevrilmesi, bu işin caiz olduğunu ortaya koymuştur.
1. Bosna-Hersek
Doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Karadağ, kuzey ve batısında ise Hırvatistan’ın yer aldığı
Bosna-Hersek’in tamamı, Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilerek Osmanlı idaresine alındı
(1463). Bosna-Hersek’te 1875 senesinde isyan çıktı. Bu isyan, büyük devletlerin ülkeye müdahil
olmasına neden oldu. Bunun sonucunda Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan’ın himayesine verildi. Avusturya-Macaristan, Bosnalı Müslümanların tüm çabalarına rağmen 1878’de ülkeyi işgal etti.
Böylece Bosna-Hersek’te Osmanlı hâkimiyeti sona erdi. 1908 yılında Avusturya-Macaristan toprağı
olduğu resmen ilan edilen Bosna-Hersek, 1918 yılında Yugoslavya krallığına ilhak edildi. BosnaHersek, 1943 yılında Federal Yugoslavya’ya katıldı. 1990 yılının Kasım ayında yapılan seçimlerde
demokrasi taraftarı partilerin kazanması, ülkede bağımsızlık yanlısı eğilimlerin artmasına vesile
oldu. Aynı yılın Aralık ayında Müslüman Demokratik Hareket Partisi lideri Ali İzzetbegoviç, Bosna-Hersek Cumhuriyeti devlet başkanlığına seçildi. Bosna-Hersek, 1991 yılının Ekim ayında egemenliğini ilan etti. 3
Bosna-Hersek’te 2010 senesinde yapılan sayıma göre ülkenin nüfusu, %44’ü Boşnak, %31’i Sırp,
%17’si Hırvat ve %8’i de diğer unsurlar olmak üzere toplam 4.5 milyondur. 4 Bosna-Hersek’teki
Müslümanların %90’ı Boşnakça konuşmaktadır. Bosna-Hersek’in yerli halkı, Müslüman oldukları
için kendilerini Türk (Turci) olarak tanıtmaktadırlar. Bazen de kendilerini Türklerden ayırt etmek
için Boşnak (Bosnalı, Bosnyak) ismini kullanmaktadırlar. 5
2. Osmanlı Sonrası Bosna-Hersek’te Yapılan Bazı Boşnakça Kur’ân Çalışmaları
2.1. Tefsirler
2.1.1. Şükrü Alagiç’in (öl. 1936) Tefsiri
Şükrü Alagiç’in bu çalışması, Kur’ân’ın başından Nisâ sûresinin 59. âyetinin sonuna kadar ile amme cüzini ihtiva etmektedir. Çalışmada Bakara 1. ve 2. âyetleri, bir âyet olarak kabul edilmekte ve
bunun için 1. ciltte tefsir edilen bütün âyetlerin numaraları yanlış yazılmaktadır. İkinci ciltten itibaren âyetlerin numaraları doğru kaydedilmektedir. Çalışmada âyetler, yazarın belirlediği transkripsiyon ile Latince yazılmaktadır. Toplamda 5 ciltten müteşekkil olan çalışmanın her cildinde bir önsöz
bulunmakta ve bu önsözlerde Arapça metinlerin Latinceye aktarılmasıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Kitabın sonunda, yabancı sözcüklerin açıklamasını içeren bir tablo yer almaktadır. 6
Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Fıkhü’s-sîreti’n-nebeviyye (Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1426), 250-252.
Mahmud b. Abdullah el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, thk. Ali Abdülbari ‘Atıyye (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1415),
3/365; Hidayet Aydar, “Türkler’de Kur’an Çalışmaları”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1999),
64.
3
Branislav Djurdjev, “Bosna-Hersek”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1992),
6/297.
4
Harun Semercioğlu, “Bosna Hersek’te Yaşanan Boşnak-Sırp Çatışmasının Analizi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16/63 (2017), 1340, 1344.
5
Djurdjev, “Bosna-Hersek”, 6/297.
6
İsmail Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova’da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1992), 47-50.
1
2

https://www.29ekim.org/

355

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA

Eserde harfî tercüme yapılmış; ancak çevirinin anlaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Alagiç, eserini geleneksel tefsir anlayışına bağlı kalarak kaleme almış; ancak yaptığı tefsirleri bilimsel metotlarla desteklemeye çalışmıştır. Eserin temel kaynağı, Reşîd Rızâ’nın (öl. 1935) el-Menâr adlı tefsiridir. Yazar, Zemahşerî (öl. 538/1144), İbn Kesîr (öl. 774/1373), Âlûsî (öl. 1270/1854), Seyyid Sıddîk Hasan Han (öl. 1307/1890) ve Tefsîrî Mehmed Efendi olarak meşhur olan Osmanlı âlimi
‘Ayıntâbî’den (öl. 1111/1699) de yararlanmıştır. 7
Eserin ciltleri şu isimlerle ve tarihlerde yayımlanmıştır:
1. Cilt: Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Kerîm, 1926.
2. Cilt: Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Hakîm, 1931.
3. Cilt: el-Kur’ânü’l-Hakîm, 1932.
4. Cilt: el-Kur’ânü’l-Hakîm, 1934.
5. Cilt: Tefsîru Cüz’i ‘Amme, 1933. 8
2.1.2. Mehmed Hanciç’in (öl. 1944) Tefsiri
Tefsir ve hadis alanında çalışmaları bulunan Mehmed Hanciç’in tefsir çalışmalarının temel kaynaklarını bu alanda yazılan klasik tefsir eserleri oluşturmaktadır. Hanciç, tefsir konusunda yazılan yeni
eserlere ve ileri sürülen modern düşüncelere iltifat etmemiştir. 9
Mehmed Hanciç’in tefsirle ilgili çalışmalarının isimleri ve yayın tarihleri şu şekildedir:
1. Tumacenje Sure “el-Ğasije” (Gâşiye Sûresi Tefsiri), 1934.
2. Tumacenje Sure “el-Mâ‘ûn” (Mâ‘ûn Sûresi Tefsiri), 1936.
3. Tafsir Ayat al-Ahkam min Suret “al-Bakara” (Bakara Sûresindeki Ahkam Âyetlerinin
Tefsiri), 2002.
4. Tafsir Ayat al-Ahkam min Suret “al-Nisa” (Nisâ Sûresindeki Ahkam Âyetlerinin Tefsiri,
2002.

10

2.1.3. Hüseyin Cozo’nun (öl. 1982) Tefsiri
Cozo’nun tefsirle ilgili çalışmaları, dört yıl boyunca Glasnik VIS Dergisi’nde yayımlanmış, daha
sonra bu makaleler toplanarak üç ciltlik bir kitap haline getirilmiştir. Kitabın ismi, Prijevod
Kur’an’a s Komentarom (Kur’ân Meali ve Tefsiri)’dir. Eser, Âl-i ‘İmrân sûresinin 175. âyetiyle
sonlanmaktadır. 11
Cozo, esbâb-ı nüzul rivayetlerinin âyetlerin anlaşılması noktasında önemli olduğunu, ancak bu rivayetleri eleştirel bir bakışla değerlendirmek gerektiğini belirtmektedir. 12 Cozo’ya göre Kur’ân’ın
bütün âyetleri hem muhkem hem de müteşâbihtir. Çünkü muhkem açık, müteşâbih benzer demektir.
Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova’da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, 49-53.
8
Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova’da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, 47-57; Hanifed Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği (Bursa: Uludağ
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012), 57-58.
9
Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova’da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, 98.
10
Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 58-59.
11
Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 32.
12
Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 47-48.
7
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Bütün âyetler, anlam bakımından açık, belagat ve i‘caz bakımından birbirlerine benzerdir. 13 Tefsirinde nesih konusuna da değinen Cozo, bu konunun tartışılmaya devam edildiğini, mensûh olduğu
bildirilen âyetlerin iyice araştırılması gerektiğini belirtmektedir. Cozo, Kur’ân’ın hem lafız hem de
muhteva bakımından mu‘ciz olduğunu ifade etmektedir. 14
2.1.4. Yusuf Ramiç’in Tefsiri
Ramiç’in Tumačenje i Razumijevanje Kur’an’a (Tefsir: Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlama) adlı tefsiri, yazarın dört yıl boyunca “Preporod” gazetesinin “fî Zılâli’l-Kur’ân” sütununda yayınlanan makalelerden derlenmiştir. 15
Ramiç, eserinin başında önce Kur’ân’ı tarif etmekte, ardından Kur’ân’ın ilk ve en iyi müfessirinin
Hz. Peygamber olduğunu, ondan sonra sahabenin geldiğini belirtmekte ve Kur’ân’ı tefsir etmenin
onların vazifesi olduğunu söylemektedir. Akabinde önde gelen müfessir sahabeleri zikretmektedir.
Yazar, dilbilimsel yöntemle Kur’ân’ı tefsir etmeye çalışmakta; ancak diğer tefsir metotlarını da ihmal etmemektedir. Yazar, her sûrenin âyet, kelime ve harf sayısını da zikretmektedir. Genellikle
sûreleri ayrı başlıklar altında inceleyen yazar, bazen iki kısa sûreyi bir başlık altında tapalayabilmektedir. Konulu tefsir anlayışına da başvuran yazar, doksan başlık altında Kur’ân’da geçen konuları incelemektedir. Tefsir toplam elli sekiz sûreyi kapsamaktadır. 16
2.2. Mealler
2.2.1. Mica Lijubibratic’in (öl. 1895) Meali
Sırp asıllı Hristiyan Ortodoks mezhebinin bir papazı olan Ljubibratic’in mealinin ilk üç sayfasında,
müphem bazı kelimeler açıklanmaktadır. 1985 yılında yapılan ilk baskısında herhangi bir önsözün
bulunmadığı mealde, sûre başlarında sûrenin ismi yerine “Başlangıç” başlığı yer almaktadır. Sûrenin ismi, dipnotta yazılmaktadır. Dipnotta ayrıca sûreyle ilgili bazı açıklamalara da yer verilmektedir. Mealin 1990 yılındaki ikinci baskısına Enes Kariç tarafından kaleme alınan kırk üç sayfalık bir
önsöz eklenmiştir. 17
Yazarın Arapça bilmediği ve eserini Polonyalı müsteşrik Kazimirski’nin (öl. 1887) Fransızca tercümesine veya Rusça çevirilere itimat ederek yazdığı belirtilmektedir. Fransızca tercümede geçerli
olan kurallara bu tercümede de riayet edilmesi ve iki çalışmadaki âyet numaralarının tıpatıp aynı
olması bunu teyit etmektedir. Sözgelimi, sûre başlarındaki mukattaa harfleri, Fransızca tercümede
âyet sayılmadığı gibi bu tercümede de bir âyet olarak kabul edilmemektedir. 18
Bu mealin söz konusu Fransızca tercümeyle ilişkisini ortaya koyan başka bir örnek de Bakara sûresi
 )ﻗُﻮﻟُﻮا آَ َﻣﻨﱠﺎ ﺑِ ﱠ19
136. (...ﺎط َو َﻣﺎ أُوﺗِ َﻲ ُﻣﻮ َﺳﻰ َو ِﻋﯿ َﺴﻰ
َ ﯿﻞ َوإِ ْﺳ َﺤﺎ
َ ُق َوﯾَ ْﻌﻘ
َ ﺎﻋ
ِ َﻮب َو ْاﻷَ ْﺳﺒ
ِ ﺎہﻠﻟِ َو َﻣﺎ أُ ْﻧ ِﺰ َل إِﻟَ ْﯿﻨَﺎ َو َﻣﺎ أُ ْﻧ ِﺰ َل إِﻟَﻰ إِ ْﺑ َﺮا ِھﯿ َﻢ َوإِ ْﺳ َﻤ
âyetinin çevirisi ve bu âyete verilen numaradır. Nitekim ilgili âyette geçen peygamber isimleri,
P18F

Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 48.
Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 50. Hüseyin Cozu ve tefsir çalışması
için ayrıca bk. Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova’da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, 106-112.
15
Nihad Dervişeviç, Bosnalı Alim Jusuf Ramić ve Tefsir İlmindeki Yeri (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014), 44.
16
Dervişeviç, Bosnalı Alim Jusuf Ramić ve Tefsir İlmindeki Yeri, 45.
17
Ekrem Gülşen - İzzet Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, Usûl İslam
Araştırmaları Dergisi 18 (2012), 110.
18
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 110-111.
19
el-Bakara 2/136.
13
14
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Fransızca tercümedeki gibi İncil’de kullanılan isimler tercih edilmekte, 136 olan âyet numarası, 130
olarak kaydedilmektedir. 20
أَﻟَ ْﻢ ﺗ ََﺮ أَ ﱠن ﱠ
Eser, yanlış tercümeler içerdiği gerekçesiyle, şiddetli bir şekilde eleştirilmiştir. 21 Örneğin َﷲ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٌ ِﺎل ُﺟ َﺪ ٌد ﺑِﯿﺾٌ َو ُﺣ ْﻤ ٌﺮ ُﻣ ْﺨﺘَﻠ
ﻒ أﻟ َﻮاﻧُﮭَﺎ َو َﻏ َﺮاﺑِﯿﺐُ ﺳُﻮ ٌد
ٍ َل ِﻣﻦَ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َﻣﺎ ًء ﻓَﺄ ْﺧ َﺮﺟْ ﻨَﺎ ﺑِ ِﮫ ﺛَ َﻤ َﺮا
َ “ أ ْﻧﺰGörmüyor
ِ َت ُﻣ ْﺨﺘَﻠِﻔًﺎ أﻟ َﻮاﻧُﮭَﺎ َو ِﻣﻦَ اﻟ ِﺠﺒ
musun ki, Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da birbirinden
farklı beyaz, kırmızı ve kapkara yollar (katmanlar) var.” 22 âyetindeki “ ”ﻏﺮاﺑﯿﺐkelimesi, “ ” ُﻏﺮابkelimesinin çoğulu olarak kabul edilmekte ve “kargalar” olarak çevrilmektedir. 23 Oysa söz konusu
ifade, “kapkara” anlamındadır. 24
َﺎب ﱠ
َوﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ َءھُ ْﻢ َرﺳُﻮ ٌل ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ﱠ
ٌ ق ﻟِ َﻤﺎ َﻣ َﻌﮭُ ْﻢ ﻧَﺒَ َﺬ ﻓَ ِﺮﯾ
ٌ ﺼ ﱢﺪ
َُﻮر ِھ ْﻢ َﻛﺄَﻧﱠﮭُ ْﻢ َﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
َ َﺎب ِﻛﺘ
َ ﻖ ِﻣﻦَ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ أُوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜﺘ
َ ﷲِ ُﻣ
ِ ﷲِ َو َرا َء ظُﮭ
“Onlara, Allah katından, kendilerine verilen Tevrat’ı tasdik eden bir Peygamber gelince, kitap verilenlerin bir kısmı, bilmiyorlarmış gibi, Allah’ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz cevirdiler.” 25
âyetinde geçen “resûl” kelimesi ise, Boşnakçada “kâhin” anlamına gelen “anoctoa” kelimesi ile
çevrilmektedir. 26
P2F

P

P23F

2.2.2. Cemaleddin Çauseviç (öl. 1938) ve Muhammed Pandca’nın (öl. 1962) Meali
Çauseviç ve Pandca tarafından kaleme alınan meal, çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Bunun için
mealin ikinci baskısında çeviriyle ilgili yapılan tenkitler Ömer Musiç (öl. 1972), Şaban Hociç (öl.
1980) ve Ömer Nakiçeviç tarafından gözden geçirilmiş ve tartışmalı yerler tashih edilmiştir. 27
Mealde parantezler içinde ve dipnotlarda bazı gerekli açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca tercümenin sonunda 41 sayfalık bir açıklama kısmı da yer almaktadır. Mealin sonunda Kur’ân, Kur’ân’ın
sûre ve âyetlere bölünmesi, Mekkî-Medenî kavramları, Kur’ân’ın genel ve özel maksatları, toplanması, hıfzı, tertibi, Hz. Ebû Bekir dönemindeki cem‘i, tefsiri, i‘câzı, Allah’ın birliği, Allah’ın güzel
isimleri, ahiret hayatı, Cennet-Cehennem ve vahiy konularında kısa bilgiler verilmektedir. Bunun
ardından, Hz. Peygamber’in hayatının önemli kesitleriyle ilgili bazı malumatlar aktarılmaktadır.
İçendekiler bölümünden sonra tilâvet secdesi hakkında bilgi verilerek çalışma tamamlanmaktadır. 28
Mealde bazı sûrelerin âyet sayılarında fazlalıklar söz konusudur. Mesela 120 âyet olan Mâide sûresinin bazı âyetleri ikiye bölünerek âyet sayısı 123’e çıkarılmaktadır. Sûrenin ilk âyeti ( ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آَ َﻣﻨُﻮا
ﺼ ْﯿ ِﺪ َوأَ ْﻧﺘُ ْﻢ ُﺣ ُﺮ ٌم إِ ﱠن ﱠ
ْ  )أَوْ ﻓُﻮا ﺑِ ْﺎﻟ ُﻌﻘُﻮ ِد أُ ِﺣﻠﱠ29 ikiye bölünmekte
ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑَ ِﮭﯿ َﻤﺔُ ْاﻷَ ْﻧ َﻌ ِﺎم إِ ﱠﻻ َﻣﺎ ﯾُ ْﺘﻠَﻰ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ َﻏ ْﯿ َﺮ ُﻣ ِﺤﻠﱢﻲ اﻟ ﱠ
ﷲَ ﯾَﺤْ ُﻜ ُﻢ َﻣﺎ ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ
ve “ ”ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آَ َﻣﻨُﻮا أَوْ ﻓُﻮا ﺑِ ْﺎﻟ ُﻌﻘُﻮ ِدkısmı, birinci; âyetin geri kalanı ikinci âyet kabul edilmektedir. Sûrenin, 15. ve 23. âyetleri de aynı yöntemle iki farklı âyet olarak gösterilmektedir. 30
P29F

Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 111.
Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova’da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, 24.
22
el-Fâtır 35/27.
23
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 111-112.
24
Ali b. Muhammed el-Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘uyûn, thk. es-Seyyid b. Abdülmaksûd (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l‘İlmiyye, ts.), 4/470.
25
el-Bakara 2/101.
26
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 112. Yazar ve mealiyle
ilgili ayrıca bk. Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova’da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, 23-27; Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 71-72.
27
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 113-114.
28
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 114-115.
29
el-Maide 5/1.
30
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 118.
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Müslümanlarca kaleme alınan bu ilk Boşnakça mealde, Ehl-i sünnet akidesine uymayan Mirza
Gulâm Ahmed’e ait bazı fikirlerin bulunduğu ve mealin ilim ehli arasında ağırlığı olan bazı müfessirlerin görüşlerine muhalif fikirler içerdiği belirtilmiştir. Mesela Hz. Musa’nın asası Firavun’un
idaresi altındaki insanlar, asanın hareketi ise kavminin hareketi olarak tercüme edilmiştir. 31
2.2.3. Ali Rıza Karabeg’in (öl. 1944) Meali
Karabeg’in mealinin ilk altı sayfası, bir mukaddimeden ibarettir. Yazar, bu mukaddimede şunları
ifade etmektedir: Tercümeden maksat, bir dilde ortaya konulan mâna ve amaçları, başka bir dille
aktarmaktır. Doğru bir aktarım, ancak müellifle mütercim, çeviri dil ile çevrilen dil arasında benzerlik söz konusu olduğu zaman gerçekleşebilir. Yüce Allah ile insanlar ve Arapça ile Batı dilleri benzer olmadığı için Kur’ân çevirisinde bu mümkün olmamaktadır. Yazara göre Kur’ân indirildiğinde
Arap toplumunda anlaşılmaktaydı. Ancak bütün dillerde olduğu gibi Arapçada da zamanla bazı
değişiklikler meydana gelmiştir. Bu da mütercimin işini zorlaştıran başka bir husustur. 32
Mealde bazı hatalı çeviriler söz konusudur. Mesela ﻚ
َ ِﻚ َو َﻣﺎ أُ ْﻧ ِﺰ َل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
َ “ ﺑِ َﻤﺎ أُ ْﻧ ِﺰ َل إِﻟَ ْﯿsana ve senden önce
33
indirilenlere…” ifadesi, “meydana/ortaya çıkarmak” şeklinde tercüme edilmektedir. ُإِﻧﱠﮫُ ھ َُﻮ اﻟﺘﱠﻮﱠاب
34
ﱠﺣﯿ ُﻢ
ِ “ اﻟﺮŞüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.” cümlesi, “geri almak” olarak
35
çevrilmektedir. “ آَ َوى إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَﺑَ َﻮ ْﯾ ِﮫYûsuf ana babasını bağrına bastı.” den sonra “Yusuf başını eğerek/rükû veya secde ederek anne-babasını selamladı” cümlesi eklenmektedir. 36
P34F

P

P35F

2.2.4. Besim Korkut’un (öl. 1975) Meali
Mealde parantez içi izahlara yer almamaktadır. Ancak mealin sonunda yirmi sekiz sayfalık bir açıklama kısmına yer verilmektedir. Çok iyi Arapça bildiği belirtilen yazar, mealinde hem harfî hem de
tefsirî tercüme yöntemlerine başvurmaktadır. 37 Mealde Müslümanlara has kavramlar yerine diğer
din mensuplarının anlayacağı ifadeler seçilmektedir. Çeviri konusunda çok iyi olan meal, Bosna’da
büyük bir beğeni kazanmıştır. 38
Meal, yazarın vefatından bir sene sonra basılmıştır. Meale Süleyman Grozdaniç tarafından bir önsöz
eklenmiştir. Grozdaniç, bu önsözünde Hz. Muhammed’in ileri görüşlü bir lider olduğunu,
Kur’ân’ın onun konuşmalarından derlendiğini iddia etmiş, Hz. Peygamber’in bir siyasi önder olarak
kavminin kuvvetini harekete geçirdiğini, ileri görüşlülüğü ile olayların gelişimini, toplumsal ve kültürel hedefleri keşfettiğini ileri sürmüştür. Saraybosna İslam Birliği Reisliği, bu mealin yayın hakkını satın alarak birinci baskıda yer alan bu önsözü kaldırmış ve ikinci baskısını gerçekleştirmiştir.
Dönemin reisi Ahmed İsmailoviç (öl. 1988), meale yeni bir önsöz yazmış ve bu önsözde Kur’ân’ın
Allah’ın vahyi olduğunu, 23 sene zarfında Hz. Peygamber’e indiğini belirtmiştir. 39

Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 115-116.
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 119.
33
el-Bakara 2/4.
34
el-Bakara 2/37.
35
Yusuf 12/99.
36
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 121-122. Ali Rıza Karabeg
ve meali için ayrıca bk. Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 59, 72, 77.
37
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 123; Kajkus, BosnaHersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 79.
38
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 124-125.
39
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 123. Besim Korkut ve meal
çalışması için ayrıca bk. Kajkus, Bosna-Hersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 62, 79-80.
31
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2.2.5. Mustafa Mlivö’nün Meali
Motor mühendisi olan Mlivö, mealinin önsözünde on dört asırdan beri Kur’ân kadar okunan ve istifade edilen başka bir kitabın söz konusu olmadığını ve herkesin kendi istidadı kadar Kur’ân’dan
yararlandığını belirtmektedir. 40
Kur’ân’ın iniş zamanı başlığı altında ise Hz. Peygamber’in hayatı kısa bir şekilde anlatılmaktadır.
İlaveler kısmında ise âyet numaraları verilerek daha fazla açıklama ve tefsirlerde bulunulmaktadır.
Ayrıca bu ilaveler bölümünde Kur’ânî ıstılahlarla ilgili açıklamalar yapılmaktadır. İlave kısmında
namaz, zekât oruç gibi farzlar ile domuz eti, faiz ve hırsızlık gibi bazı haramlardan da bahsedilmektedir. Çeviride tercümesine gerek duyulmayan kelimelerin bir listesi yer almaktadır. Karma listede
ise, tercümede bulunan konuların sûre ve âyetleri verilmektedir. 41
İngilizce ve Boşnakça kaynaklardan yararlanılarak kaleme alınan mealde evrenle, özellikle yerin ve
göğün yaratılmasıyla ilgili âyetler geniş bir şekilde açıklanmaktadır. 42
Mealde bazı hatalı çeviriler yer almaktadır. Örneğin sıfat tamlaması olan ve “bu kitap” anlamında
gelen “ ”ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎبifadesi, 43 “Bu bir kitaptır.” şeklinde mübtedâ-haber olarak tercüme edilmektedir.
ُ “ ﻓَﻘُﻞْ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻮْ ا ﻧَ ْﺪDe ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınع أَ ْﺑﻨَﺎ َءﻧَﺎ َوأَ ْﺑﻨَﺎ َء ُﻛ ْﻢ َوﻧِ َﺴﺎ َءﻧَﺎ َوﻧِ َﺴﺎ َء ُﻛ ْﻢ َوأَ ْﻧﻔُ َﺴﻨَﺎ َوأَ ْﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ
larımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım.” 44 âyeti, “toplanan insanlar ve toplanan
ﺐ ﺑِ َﻤﺎ أَ ْﺷ َﺮ ُﻛﻮا ﺑِ ﱠ
ruhlar” olarak verilmektedir.ﺎہﻠﻟِ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻨَ ﱢﺰلْ ﺑِ ِﮫ ﺳ ُْﻠﻄَﺎﻧًﺎ
َ ب اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻛﻔَﺮُوا اﻟﺮﱡ ْﻋ
ِ “ َﺳﻨُ ْﻠﻘِﻲ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮHakkında
hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştuklarından dolayı; inkâr edenlerin kalplerine korku
salacağız.” 45 âyetindeki sultan kelimesi, izin olarak tercüme edilmektedir. 46
Mealde çok vahim hatalar da söz konusudur. Örneğin ﻚ إِﻧﱠﻚَ أَ ْﻧﺖَ ﻋ ﱠَﻼ ُم
َ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ ِﺴﻲ َو َﻻ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ ِﺴ
ْ
ُ
ب
ِ “ اﻟﻐﯿُﻮSen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen
gaybları hakkıyla bilensin.” 47 âyetinin tercümesinde Yüce Allah’la Hz. İsa’nın yaratıcı olarak aynı
derecede bulunduğu; ancak gaybı bilme konusunda Yüce Allah’ın peygamberinden üstün olduğu
“ َوﻟَﻮْ َﻋﻠِ َﻢ ﱠAllah, onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu biliddia edilmektedir. ﷲُ ﻓِﯿ ِﮭ ْﻢ َﺧ ْﯿﺮًا َﻷَ ْﺳ َﻤ َﻌﮭُ ْﻢ
48
seydi, elbette onlara işittirirdi.” âyetin yorumunda ise Yüce Allah’ın onlar hakkında bilgi sahibi
olmadığı ileri sürülmektedir. 49
P4F

P

P45F

P47F

P

P48F

2.2.6. Enes Kariç’in Meali
Kariç, Bosna’da yazılan mealleri gözden geçirmiş, bu meallerde düşülen hatalara dikkat ederek eserini kaleme almış ve bu konuda büyük ölçüde başarılı olmuştur. Ayrıca çalışmasını, Arap ve Bosna
dili ve edebiyatında uzman bir grup ilim adamına kontrol ettirmiştir. Kariç’in meali, zamanına kadar Bosna’da kaleme alınan en iyi Boşnakça mealdir. 50

Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 128.
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 128.
42
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 128.
43
el-Bakara 2/2.
44
Âl-i ‘İmrân 3/61.
45
Âl-i ‘İmrân 3/151.
46
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 129.
47
el-Mâide 5/116.
48
el-Enfâl 8/23.
49
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 130.
50
Gülşen - Terziç, “Osmanlı Sonrası Bosna’da Yapılan Bazı Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 134; Kajkus, BosnaHersek’te Tefsir Çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi Örneği, 80.
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Kariç, Müşkül âyetlerle ilgili yorumlarında bazı hadislere başvurmakta, zaman zaman dipnotta başvurduğu hadislerin Arapça metinlerine ve tercümelerine de yer vermektedir. 51
Kariç, otuz sekiz sayfalık mukaddimede Kur’ân’ın her yönüyle Allah’ın kelamı olduğunu, Hz. Peygamber’e vahiy edildiğini, diğer sevâmî kitaplarda olduğu gibi o da levh-ı mahfuzdan indirildiğini
belirtmektedir. Kur’ân’ı açık bir kalp, sadık bir niyet ve yeni iniyormuş gibi okumak gerektiğini
ifade etmektedir. 52
SONUÇ
Bu çalışmamızda Osmanlı sonrası Bosna-Hersek’te yazılan bazı Boşnakça meal ve tefsirleri incelemeye çalıştık. Bosna-Hersek, Osmanlı idaresinde kaldığı sürece Bosnalı Müslümanlar, Arapça ve
Osmanlıca eserlerden istifade etmiş ve Boşnakça çalışmalara pek ihtiyaç duymamışlardır. Osmanlı’nın gerilemesi ve ülkenin gayri Müslimlerin eline geçmesi ile Boşnakça Kur’ân meal ve tefsirler
yazılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı Müslümanlar bir kısmı ise oryantalistler tarafından kaleme
alınmıştır. Arapça bilmeyen ve Kur’ân konusunda ihtisası bulunmayan kişiler de farklı dillerdeki
çevirilerden yararlanarak meal yazmışlardır. Boşnakça Kur’ân çalışmalarında bulunan kimi yazarlar, Kur’ân’ı kendi düşüncelerine alet etmeye çalışmışlardır.
Bazı Müslümanların ve özellikle oryantalistlerin Kur’ân çalışmalarında, önemli hatalar yer almıştır.
Ayrıca hatalı çeviriler ve yanlış bilgi aktarımları da söz konusu olmuştur. Kimi yazarlar, Allah’la
Hz. İsa’nın yaratıcı olarak aynı derecede bulunduğunu; ancak gaybı bilme konusunda Allah’ın peygamberinden üstün olduğunu iddia etmiş ve Allah’ın, insanların sinesinde gizli olanları bilmediğini
ima etmiştir. Bazıları da Hz. Muhammed’in ileri görüşlü bir lider olduğunu, Kur’ân’ın onun konuşmalarından derlendiğini savunmuş, Hz. Peygamber’in bir siyasî önder olarak kavminin kuvvetini harekete geçirdiğini, ileri görüşlülüğü ile olayların gelişimini, toplumsal ve kültürel hedefleri
keşfettiğini iddia etmiştir.
Müslümanlar tarafından yapılan çalışmalarda Allah lafzı, peygamber isimleri ve Bulgarcada karşılığı olmayan zekât ve hac kavramları olduğu gibi yazılmıştır. Oryantalistler tarafından kaleme alınan
çalışmalarda ise Hıristiyan terminolojisi kullanılmıştır. Bazı Müslüman yazarlar da bu yöntemi benimsemiş, ancak söz konusu kavramların İslam’daki karşılıkları da vermişlerdir.
Bu çalışmalarda İslam, Kur’ân, Kur’ân’ın sûre ve âyetlere bölünmesi, Mekkî-Medenî kavramları,
Kur’ân’ın genel ve özel maksatları, toplanması, hıfzı, tertibi, Hz. Ebû Bekir dönemindeki cem‘i,
tefsiri, i‘câzı vb. Kur’ân ilimleri ile Allah’ın birliği, Allah’ın güzel isimleri, ahiret hayatı, CennetCehennem ve vahiy gibi kelam konularında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber’in hayatı ile
ilgili bazı malumatlar aktarılmıştır. Öte yandan tilavet secdesi, namaz, zekât, oruç, domuz eti, faiz
ve hırsızlık gibi fıkhî hususlar konusunda da bilgi verilmiştir.

51
52
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Özet
Yüce Allah’ın son mesajı, kitabı Kur’ân’dır. Kur’ân, Arapça indirilmiştir. Kur’ân’ın ilk muhatapları, Arap oldukları için onu anlama konusunda bir sorunla karşılaşmamışlardır. Daha
sonra Müslüman olan ve Arap olmayan insanlar ya Kur’ân’ın dilini, Arapçayı öğrenmiş veya
onun emirlerini yerine getirmekle iktifa etmişlerdir. Namazda Kur’ân’dan âyetlerin, sûrelerin
okunmasının gerekli olması, Arap olmayan ve Arapça öğrenemeyen Müslümanların
Kur’ân’ın kendi dillerine tercüme edilmesini istemelerine neden olmuştur. Ayrıca dine davet
etme konusu da Kur’ân’ın tercüme edilmesini gerekli kılmıştır. Zira İslam dininin muhatapları
sadece Araplardan, Arapça bilenlerden oluşmamaktadır. Bunun için Hz. Peygamber’in emri
ve onayı ile Kur’ân’ın bazı âyet ve sûreleri başka dillere tercüme edilmiştir. Kur’ân’ın tercüme edildiği dillerden biri de Bulgarcadır.
Bulgaristan’ın Osmanlı’nın hakimiyetine geçmesi ile buraya birçok Müslüman yerleşmiş,
buralarda yaşayan ve farklı din ve milletlere mensup bazı kişiler de Müslüman olmuşlardır.
Bulgaristan’da, Osmanlı döneminde Kur’ân’ın Bulgarca tercümesine pek ihtiyaç duyulmamış,
ana dilleri Bulgarca olan insanlar, Kur’ân’ın emirlerini uygulamakla yetinmiş veya Arapça ve
Osmanlıca meal ve tefsirlerden yararlanmaya çalışmışlardır. Bulgarca meal ve tefsir yazımı
ise Bulgaristan’ın Osmanlı’nın hakimiyetinden çıkmasıyla önem kazanmıştır. Bulgaristan’ın
Osmanlı’nın elinden çıkması, İslam’ı ve Kur’ân’ı kötülemek isteyenlerin, Bulgarca tefsir ve
meal yazmaya başlamalarına neden olmuştur. Bu çalışmalarda doğru tefsir ve meal yazmak
yerine, Kur’ân’ı kötüleme amacı güdülmüştür. Bu da Müslüman âlimlerin Kur’ân’ı doğru bir
şekilde Bulgarcaya aktarmaya çalışmalarına ve bu dilde tefsir ve meal yazmalarına vesile olmuştur.
Bu çalışmada yazılan bazı Bulgarca tefsir ve mealleri değerlendirmeye çalışacağız. Bulgaristan’da kaleme alınan Bulgarca meal ve tefsirlere geçmeden önce Bulgaristan’ın tarihi, etnik
ve dinî yapısı ile Bulgaristan’da bulunan Müslümanlara ait eğitim kurumlarıyla ilgili özet
bilgiler vermeye gayret edeceğiz.
Anahtar Kelimler: Tefsir, Meal, Bulgaristan, Bulgarca.
GİRİŞ
Kur’ân, anlaşılsın ve gereği yapılsın diye indirilmiştir. Bunun için Hz. Peygamber çeşitli vesilelerle Kur’ân’ı tefsir ederek onun nasıl anlaşılması gerektiğini sahabeye öğretmiştir. Sahabe
de hem Hz. Peygamber’in Kur’ân tefsiriyle ilgili sözlerini nakletmiş hem de onun gösterdiği
şekilde Kur’ân’ı tefsir ederek sonraki nesillere yol göstermişlerdir. Bu tefsir geleneği daha
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sonra gelen âlimler tarafında sürdürülmüş ve belli bir müddet sonra bu konuda eserler yazılmaya başlanmıştır.
Kur’ân, Arapça nazil olmuş; ama bütün insanlara gönderilmiştir. Bunun için onun Arapça
dışındaki dillere tercüme etme gereği hasıl olmuştur. Kur’ân’ın diğer dillere tercüme işi, Hz.
Peygamber döneminde başlamıştır. Hz. Peygamber, hicretin yedinci yılında çevre ülke krallarına gönderdiği mektuplarda Kur’ân âyetlerine yer vermiş ve bu mektupları ilgililere tercüme
edecek kişilerle göndermiştir. 1 Ayrıca Selman-ı Farisî de Hz. Peygamber’in izniyle Fâtiha’yı
Farsçaya tercüme etmiştir. 2 Hz. Peygamber’in zamanında ve onun onayıyla Kur’ân’ın başka
dillere tercüme edilmesi, bu işin caiz olduğunu göstermiştir. Bunun için değişik dilleri konuşan âlimler, Kur’ân’ı kendi dillerine tercüme etmeye başlamışlardır.
Osmanlı’nın fetih faaliyetleri çerçevesinde Bulgaristan da değişik zamanlarda fethedilmiştir.
Bu bölgeye Müslümanlar yerleştirildiği gibi buralarda yaşayan insanların bir kısmı da İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Bu bölgedeki Müslümanlar, diğer Müslüman Osmanlı tebaası gibi
Arapça ve Osmanlıca eserlerden yararlanmışlardır. 3 Bulgaristan’ın Osmanlı’nın hakimiyetinden çıkması ve Türkçenin yasaklanması ile bu ülkede yaşayan Müslümanlar, Bulgarca
meal ve tefsir yazmaya başlamışlardır. Öte yandan oryantalistler de çeşitli amaçlar için Bulgarca meal ve tefsirler kaleme almışlardır. 4
1. Bulgaristan
Bulgaristan, Balkan yarımadasının doğusunda yer almaktadır. Bulgaristan’ın Batısında Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğusunda Karadeniz, kuzeyinde Romanya, güneyinde
Yunanistan, güneydoğusunda ise Türkiye yer almaktadır. 5
Aslen Türk olan Bulgarlar, Han Kubrat’ın (Kurt) liderliğinde Büyük Bulgaristan olarak anılan
bir devlet kurmuşlardır. Bu devletin sınırları, batıda Dinyeper, doğuda Volga (İdil), güneyde
ise Kuban nehrine ulaşmıştır. Bizans’la iyi ilişkileri olan Han Kubrat’ın ölümü ve Hazarların
saldırısı üzerine Büyük Bulgaristan Devleti yıkılmıştır (650). Dağılan Bulgarların bir kısmı,
Han Asparuh’un liderliğinde Dobruca’ya giderek Bizans’a karşı Slav boylarıyla birleşmişlerdir. Bulgar-Slav birliği, 681 yılında yapılan savaşta Bizans’ı yenmiş ve yıllık vergiye bağlamıştır. Bizans’ın saldırıları sonucu topraklarını kaybeden Bulgarlar, 1018 yılında tamamen
Bizans’ın hâkimiyetine girmişlerdir. 6

Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Fıkhü’s-sîreti’n-nebeviyye (Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1426), 250-252.
Mahmud b. Abdullah el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, thk. Ali Abdülbari ‘Atıyye (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye,
1415), 3/365; Hidayet Aydar, “Türkler’de Kur’an Çalışmaları”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1999), 64.
3
Cemil Öztürk, “Osmanlılar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007),
33/565.
4
Alper Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 16-17.
5
Derya Aktaş, Bulgaristan Raporu (b.y.: TDV Yayınları, 2015), 1.
6
Nazif Kuyucuklu, “Bulgaristan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1992),
6/394-395.
1
2
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Bulgarlar, toparlanarak Bizans’la savaşmaya devam etmişlerdir. Bu savaşlarda başarılar elde
eden Bulgarlar, 1187 yılında Bizans’la barış anlaşması yaparak II. Bulgar devletini kurmuşlardır. 7 1393 yılında II. Bulgar devletinin başkenti Tırnova da Osmanlı’nın eline geçmesiyle
II. Bulgar devleti de yıkılmıştır. Osmanlı’nın Rusya ile yaptığı 93 Harbi’nde yenilmesi üzerine Bulgaristan önce özerk olmuş (1878), 8 daha sonra bağımsızlığını kazanmıştır (1908). 9
Böylelikle III. Bulgar devleti kurulmuştur.
Bulgaristan’da Vatan Partisi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetlerin desteğiyle iktidarı ele
geçirmiş ve 45 yıl boyunca komünizm rejimi ile ülkeyi yönetmiştir. Doğu Avrupa ülkelerinde
despot yönetimlere karşı meydana gelen özgürlükçü halk hareketleri sonucu, 45 yıllık komünist partinin iktidarına son verilerek ülkeye demokrasi getirilmiştir. 10 Bulgaristan, 2007 yılında Avrupa Birliğine kabul edilmiştir. 11
Yaklaşık 7,1 milyon olan Bulgaristan nüfusunun %85’i Bulgar, %9’u Türk, %5’i Roman ve
%1’i de diğer ırklardan oluşmaktadır. Bulgaristan’da nüfus azalma eğilimi göstermektedir.
Nitekim 1989 yılında 8,9 milyon olan nüfus, 12 2017 yılında 7,1 milyona düşmüştür. 13
Bulgaristan nüfusunun %90’ını Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Bunların büyük bir bölümünü
Ortodoks mezhebini benimsemektedir. Ortodokslardan sonra Katolikler gelmektedir. Ancak
son yüzyılda Katoliklerin sayısı azalırken Protestanların sayısı sürekli artmıştır. Son nüfus
sayımlarında Katolik ve Protestanların sayısı neredeyse eşitlenmiştir. Ülkedeki Protestanların
yarısından fazlası Romandır. 14
Bulgaristan Müslümanlarının %75’i Türk, %13’ü Pomak ve Bulgar, %12’si Romandır. Türk
azınlığın içinde asimile olan Tatarlar, Çerkezler ve Arnavutlar da ülkedeki Müslüman toplumun az bir kısmını oluşturmaktadırlar. Ayrıca, Türk azınlığın içerisinde Ortodoks Hıristiyan
olan ve sayıları bin beş yüz civarında olan Gagavuzlar da vardır. 15
Günümüzde Müslümanların istifade edebileceği ibadethane sayısı, yaklaşık 1000 adettir. Dinî
eserlere ve din görevlilerine büyük bir ihtiyacın olduğu Bulgaristan’da 1991 yılında camilerin
ancak dörtte üçünde, yaş ortalaması 60-70 olan görevliler vardı. 16
Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Bulgaristan ile Osmanlı arasında 1909
ve 1913 yıllarında imzalanan protokoller gereğince nüvvab (müftü veya müftü vekili) yetiştirmek üzere dinî bir okulun açılmasına karar verildi. Bu protokoller sonucu 1922 yılında
7

Kuyucuklu, “Bulgaristan”, 6/395-396.
Yusuf Halaçoğlu, “Bulgaristan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1992),
6/396-398.
9
Kuyucuklu, “Bulgaristan”, 6/399.
10
Halaçoğlu, “Bulgaristan”, 6/397-400.
11
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 42.
12
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 1.
13
Gaye Ertin, “Bulgaristan’ın Nüfus Özellikleri (Geçmişten Günümüze)”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları
Dergisi 27 (2015), 137.
14
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 13.
15
Kuyucuklu, “Bulgaristan”, 6/392.
16
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 26.
8
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Medresetü’n-Nüvvab adı ile bir okul kuruldu. İlk olarak okulun beş yıllık tâlî kısmı açıldı.
1930 yılında üç yıllık âlî bölümü de devreye girdi. 17 1933 yılında tâlî kısmına lise statüsü verildi. 1949 yılında din dersleri kaldırıldı ve okulun ismi Nazım Hikmet Türk Lisesi olarak
değiştirildi. 1950 yılından itibaren fiilen kapanan okul, 1990’lı yılların başında tekrar açıldı. 18
1991 yılında otuz öğrenci ile eğitime başlayan Mestanlı İlahiyat Lisesi, 2000 yılında Asarcık
köyünde bu okulun kız bölümü de açıldı. Mestanlı İlahiyat Lisesi, mezunlarının tamamının
üniversite imtihanını kazanan ender liselerdendir. 19 Rusçuk İlahiyat Lisesi ise 1992 yılında
kuruldu. Okul, ilk eğitim sezonuna kız ve erkeklerden oluşan elli iki öğrenci ile eğitime başladı. 20
Sofya İslam Enstitüsü, 1990 tarihinde Sofya Yarı Yüksek İslam Enstitüsü adıyla kuruldu. Faaliyete başladığı 1991 yılında eğitim süresi iki yıl olan enstitünün 1998 yılında eğitim süresi
dört yıla çıkarıldı. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, şu üç bölümden meydana gelmektedir:
1. Teoloji (Temel İslam Bilimleri)
2. Pedagoji (Eğitim Bilimleri)
3. Kültür ve Yabancı Diller 21
2. Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Yapılan Bazı Bulgarca Kur’ân Çalışmaları
2.1. Tefsirler
2.1.1. Tılkuvaniya na Korana v Spor s Hristiyanskata i Evreyskata Religiya (Hıristiyan ve Yahudi Dinleriyle Karşılaştırmalı Kur’ân Yorumu)
Eser, Abdullah Yusuf Ali’nin (öl. 1953) The Glorious Qur-an Text, Translation & Commentary (Yüce Kur’ân: Metin, Tercüme ve Tefsir) adındaki İngilizce tefsirin birinci cildinin, Enfâl
süresine kadar olan bölümün Bulgarca tercümesidir. Asan Çauşev tarafından kaleme alınan
eser, Şefket Çapaciev’in büyük desteği ile gün yüzüne çıkmıştır. 22 Başlıktan da anlaşıldığı
gibi bu çalışma sadece Müslümanlara yönelik değildir. İslam’ı tanımak ve Kur’ân’la tanışmak
isteyen gayri Müslimlere de hitap etmektedir.
Eserde, Kur’ân’daki isimler Hıristiyan kültürüyle verilmektedir. Örneğin, Allah lafzı, Bog
(Tanrı) olarak kaydedilmektedir. Eserin ilk sayfasında, Hıristiyan kültürünü bilmeyen Müslümanlar için, bu isimlerin İslam’daki karşılıkları bir tablo halinde yazılmaktadır. 23

İbrahim Hatiboğlu, “Medresetü’n-Nüvvâb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 28/344-345.
18
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 29.
19
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 32.
20
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 30.
21
Aktaş, Bulgaristan Raporu, 32.
22
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 28-29.
23
Abdullah Yusuf Ali, Tılkuvaniya na Korana v Spor s Hristiyanskata i Evreyskata Religiya, çev. Asan Çauşev
(Sofya: y.y., 1991), 2’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 30.
17

https://www.29ekim.org/

366

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
Eserde, girişten önce “Obesneniya Vırhu Korana (Kur’ân Üzerine Açıklamalar)”, “Prevodi na
Korana (Kur’ân Tercümeleri)” ve “İzpolzvani İztoçnitsi (Kullanılan Kaynaklar)” başlıkları
altında bazı hususlar ele alınmaktadır. Birinci başlıkta Kur’ân, sahabe ve tâbiîn hakkında birtakım bilgiler verilmekte, ardından hadis, kelam ve tefsir ilimlerinin ortaya çıkışları konu
edinmektedir. İkinci başlıkta dünyadaki Kur’ân tercüme çalışmalarına değinilmektedir. Önce
Asya daha sonra Avrupa dillerindeki Kur’ân çevirileri ele alınmakta ve bazı mealler tanıtılmaktadır. Üçüncü başlıkta Abdullah Yusuf Ali’nin tefsir kaynakları verilmektedir. 24
Bu başlıklardan sonra giriş bölümü gelmektedir. Burada şiirsel bir dille insanın yaradılışı,
peygamberlerin gönderilme sebepleri ve İslamiyet’ten önceki Arapların durumu hakkında
bazı malumatlara yer verilmektedir. Bundan sonra Hz. Peygamber’in doğumu, çocukluğu, Hz.
Hatice ile evliliği, vahiy ve tebliğle ilgili bazı bilgiler aktarılmaktadır. 25 Eserde her sûreden
önce ilgili sûrenin tanıtıldığı bir bölün bulunmaktadır. Tefsirde âyetler bölüm bölüm ele alınmakta, önce söz konusu bölümlerin meali verilmekte, daha sonra tefsirleri yapılmaktadır. 26
Çauşev, İslamî bir eğitim almamış ve Kur’ân ilimleriyle iştigal etmemiştir. Bunun için eserde
Kur’ânî kavramların yazımında bariz hataların yapıldığı gözlenmektedir. Mesela, meşhur bir
âlim olan Süyûtî’nin (öl. 911/1505) nisbesi, süti; el-İtkân fî ‘ulûmi’l-Kur’ân adlı eseri ise “İtgan İlm Haci Halife” olarak verilmektedir. 27 Ayrıca dipnotta besmelenin okunuşu verilmeye
çalışılmakta; ama bismillah, “pisı mıi llah” olarak yazılmaktadır. 28
2.1.2. Yasnite Znameniya v Tılkuvaneto na Sura Hucurat (Hucurat Sûresindeki
Açık Beyanlar)
Bu eser, Abdülmecid el-Beyânûnî’nin el-Beyyinât fî tefsîri sûreti’l-Hucurât isimli eserinin
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü hocalarından Ayhan Seliman tarafından yapılan Bulgarca tercümedir.
Eserin önsözünde bu eserin Kur’ân kurslarında çalışan hocalara yönelik olduğu, ancak normal
vatandaşların da bundan istifade edebilecekleri belirtilmektedir. Eserde önce Hucurât sûresiyle ilgili genel bilgiler aktarılmakta, ardından sûrenin meali verilmekte, daha sonra sûredeki
konu bütünlüğü üzerinde durulmaktadır. Sûre, beş bölüme ayrılarak tefsir edilmektedir. Bölümlerin başlıkları şu şekildedir:
Allah Resulü’ne Karşı Davranış Biçimi
Alım ve Aktarma Esnasında Haberlerin Doğruluğunun Araştırılması
Fitne Zamanında Topluma Düşen Sorumluluklar
Yusuf Ali, Tılkuvaniya na Korana v Spor s Hristiyanskata i Evreyskata Religiya, 5-11’den naklen Ahmedov,
Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 30-31.
25
Yusuf Ali, Tılkuvaniya na Korana v Spor s Hristiyanskata i Evreyskata Religiya, 11’den naklen Ahmedov,
Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 31.
26
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 31.
27
Yusuf Ali, Tılkuvaniya na Korana v Spor s Hristiyanskata i Evreyskata Religiya, 5’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 36.
28
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 32-36.
24
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Toplumsal Ahlakın Temelleri
İnsanın Yaratılışı, İman ve İslam’ın Mahiyeti 29
2.2. Meallaer
2.2.2. Koranıt (Kur’ân)
Bu çalışma, Osmanlı sonrası yapılan Bulgarca ilk tam mealdir. 30 Meal, Stefan Tomov (öl.
1939) ve Stefan Skulev (öl. ?) adlı iki rahip tarafından kaleme alınmıştır. Yazarlar, eserde
rahip olduklarını beyan etmemişlerdir. Eser, İngilizce bir mealden çevrilmiştir. Ancak hangi
mealden çeviri yapıldığı belirtilmemiştir. Eserin önsözündeki bilgiler, Ernst Max Hoppe’den
(öl. 1960), girişindekiler ise Alman oryantalist Max Henning’den (öl. 1927) alınmıştır. Bu
bilgiler, Simeon Popov (öl. 1990) tarafından Bulgarcaya tercüme edilmiştir. Meal, 1930 yılında tamamlanmıştır. 31
Meal, tefsirî tercüme mahiyetindedir; ancak tefsirler parantez içine alınmamaktadır. Eserde
tamamen Hıristiyan terminolojisi kullanılmaktadır. Örneğin, Allah lafzı Bog (Tanrı) şeklinde,
peygamber isimleri de İncil’de geçtiği gibi verilmektedir. 32
Yazarlar, İslam’ın Bulgarları beş asır boyunca maddi ve manevi olarak köleleştirip yok etmeye çalıştığını iddia etmekte, bu durumu Bulgarlara bildirmek ve onların kendi tarihlerini bilmelerini sağlamak için Kur’ân’ı Bulgarcaya tercüme ettiklerini belirtmektedirler. 33
Kur’ân’ı kötülemeye, İncil’i ise övmeye çalışan yazarlar, İncil’de iyilik dışında başka bir şeyin bulunmadığını ve İncil’in ilmî hakikatler bakımından Kur’ân’dan çok üstün olduğunu ileri
sürmektedirler. 34
Eserin giriş bölümünde İslamiyet’ten önceki Arapların durumu, Hz. Peygamber, vahyin mahiyeti ve İslam’ın yayılması gibi konular işlenmektedir. Vahiyden bahsedilirken vahye dair
şüphelerin bulunduğu, çünkü Hz. Muhammed’in bir epilepsi hastası olduğu; dolayısıyla onun
vahiy sandığı şeylerin bu tür hastaların yaşadığı halüsinasyonlar olabileceği iddia edilmektedir. 35 Giriş bölümünde ayrıca İslam’ın kılıçla yayıldığı, bazı sahâbîlerin inanmadıkları halde
menfaatleri gereği Müslüman oldukları ve Hz. Osman’ın Hz. Rukayye ile evlenmek için Müslüman olduğu iler sürülmektedir. 36
Girişte ileri sürülen bir başka iddia ise Garanik meselesiyle ilgilidir. Yazarlara göre, Necm
sûresinin 19-22 âyetleri, Hz. Peygamber tarafından beğenilmediği için şeytanî sayılmış ve
değiştirilmiştir. 37

Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 32.
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 38.
31
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 38-39.
32
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 40.
33
Stefan Tomov - Stefan Skulev, Koranıt (Ruse: Nov Jivot, 1930), 5-6’dan naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası
Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 41.
34
Tomov - Skulev, Koranıt, 8’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 41.
35
Tomov - Skulev, Koranıt, 16’dan naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 42.
36
Tomov - Skulev, Koranıt, 19’dan naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 42.
37
Tomov - Skulev, Koranıt, 20’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 42.
29
30
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Bu çalışmanın bazı yerlerinde yanlış tercümeler de söz konusudur. Örneğin Hıristiyan dinin38
ﺻ ْﺒ َﻐﺔَ ﱠ
deki vaftiz uygulamasını eleştiren ِﷲ
ِ “Allah’ın boyası ile boyanın.” tabiri, “Tanrı vaftizi” olarak çevrilmektedir. 39 َ“ َوأَﻗَﺎ َم اﻟﺼ َﱠﻼةNamazı dosdoğru kılan” 40 ifadesi, “Devamlı ibadette
olan” 41 şeklinde tercüme edilerek İslamiyet’te ruhban hayatı varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. َ“ َوإِ ْذ ﻓَ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ﺑِ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﺒَﺤْ َﺮ ﻓَﺄ َ ْﻧ َﺠ ْﯿﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ َوأَ ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ آَ َل ﻓِﺮْ ﻋَﻮْ نَ َوأَ ْﻧﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻨﻈُﺮُونHani, sizin için denizi
yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk.” 42 âyetindeki
“ ”ﺗﻨﻈﺮونkelimesi, “açlık çekiyordunuz” olarak tercüme edilmektedir. 43
Hatta İslamiyet’ten haberdar olmayan bir okurun İslam dinini putperest bir din gibi görmesine
ﻓَ ْﺎذ ُﻛﺮُوا ﱠ
neden olacak kadar büyük yanlışlar da söz konusudur. Mesela ﷲَ ِﻋ ْﻨ َﺪ ْاﻟ َﻤ ْﺸ َﻌ ِﺮ ْاﻟ َﺤ َﺮ ِام
44
“Meş‘ar-i Haram’da Allah’ı zikredin.” âyetinin meali, “Kutsal heykelin yanında Allah’ı
anın.” olarak verilmektedir. 45 Aynı şekilde َﺎﺳ َﻜﻨَﺎ
ِ “ َوأَ ِرﻧَﺎ َﻣﻨBize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster.” cümlesi, “Bize kutsal simaları/görüntüleri göster.” şeklinde çevrilmektedir. 46
P42F

P45F

2.2.3. Sveşteniyat Koran Sıdırjanie na Bılgarski Ezik (Mukaddes Kur’ân’ın Bulgarca Muhtevası)
Bu meal, Bulgar oryantalist İvan Dobrev tarafından kalem alınmıştır. Yazar, Kur’ân’ı tercüme
ederken Türkçe ve Rusça meallerden de istifade ettiğini ve eserini Müslüman bir aydın olan
Yusuf Kerim’e (öl. 2007) kontrol ettirdiğini ifade etmektedir. Bu mealde âyetler, Bulgarcaya
şiirsel bir dille aktarılmaktadır. 47
Eserde, sûre başlarında ilgili sûrenin ismi, iniş yeri, âyet sayısı ile sûrenin isminin Bulgarca
karşılığı ve sûreye ilgili ismin verilme nedeni gibi bilgiler yer almaktadır. Ancak bazı sûre
isimlerinin Bulgarca mânaları verilmemektedir. 48
Girişte Hz. Peygamber’in hayatı, ilk vahyin nüzulü, Kur’ân’ın yazıya geçirilmesi, İslam ve
iman esasları gibi konulara değinilmektedir. Girişte, Hz. Osman döneminde Kur’ân’a bazı
eklemeler yapıldığı, Arap dilinin zamanla çok ciddi bir şekilde değiştiği ve bunun için
Kur’ân’ın Hz. Peygamber’den sonra gelen nesiller tarafından anlaşılmasının imkânsız hale
geldiği iddia edilmektedir. 49
2.2.4. Budilnik na Mosilmanite (Îkâzu’l-Müslimîn)

38

el-Bakara 2/138.
Tomov - Skulev, Koranıt, 58’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 46.
40
el-Bakara 2/177.
41
Tomov - Skulev, Koranıt, 63’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 48.
42
el-Bakara, 2/50.
43
Tomov - Skulev, Koranıt, 48’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 50.
44
el-Bakara, 2/198.
45
Tomov - Skulev, Koranıt, 66’dan naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 47.
46
Tomov - Skulev, Koranıt, 57’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 48.
47
İvan Dobrev, Sveşteniyat Koran Sıdırjanie na Bılgarski Ezik (Sofya: BMC Yayınları, 2009), 13’ten naklen
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 52-53.
48
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 53.
49
Dobrev, Sveşteniyat Koran Sıdırjanie na Bılgarski Ezik, 13’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 54.
39
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Mehmed Tabakov (öl. 2010) tarafından kaleme alınan eser, birçok akide ve fıkıh meseleleriyle birlikte Kur’ân’ın mealini de içermektedir. Bu eser, Müslümanlar tarafından yazılan ilk
Bulgarca mealdir. 50
1983-1986 yılları arasında hazırlanan eserin baskısı, Bulgaristan’daki baskıcı rejimden ötürü
yazarın evine aldığı daktilo ve basım malzemeleri ile yapılmıştır. Eserin ikinci baskısı 19861989 yıllarında gerçekleşmiştir. Üzerinde Mohammed Şemseddin ismi yazılan eserin iki baskısı arasında görülen farklardan biri, birinci baskıda Arapça ve Türkçe kaynaklardan hazırlandığı bilgisindeki Türkçe kelimesinin, ikinci baskıdan silinmesidir. 51
Yazar, Arapçasının yetersiz olduğunu belirtmekte ve bunun için lügat kitaplarına başvurduğunu söylemektedir. Başvurduğunu beyan ettiği lügat kitaplarından biri de Muslihuddin Mustafa b. Şemseddin Karahisârî’nin Ahterî-i Kebîr adlı Türkçe-Arapça sözlüğüdür. Yazar meali,
otuz üç tefsirden yaralanarak hazırladığını ve Müslüman aydınlara kontrol ettirdiğini belirtmektedir. Ancak ne kaynak tefsirlerin ne de kontrol eden aydınların isimlerini vermektedir. 52
Eserin giriş bölümünde Kur’ân’ın Allah’tan gelen mu‘ciz bir kitap olduğu belirtilmekte;
Kur’ân’ı Hz. Muhammed’e nispet etmeye çalışan görüşlerin, ateist ve Hıristiyanlarca yapılan
meallerin muteber olmadığı ifade edilmektedir. 53
Her sûrenin başında sûrenin Arapça ismi, sûreye bu ismin verilme nedeni, sûrenin Mushaf’taki sırası, kaç âyetten oluştuğu, Mekkî veya Medenî olduğuyla alakalı bilgiler aktarılmaktadır. 54
İslamî kavramların genellikle tercüme edilmeden verilen eserde, avam tabakasının rahatlıkla
anlayabileceği bir dil kullanılmaktadır. 55 Mealde tefsirî tercüme tekniği takip edilmektedir;
ancak açıklamalar parantez içinde ya da dipnotta değil, metinle birlikte verilmektedir. 56
َ ﺼ َﺮا
Eserde bazı hata ve eksiklikler söz konusudur. Mesela ط ْاﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﻘِﯿ َﻢ
“ ا ْھ ِﺪﻧَﺎ اﻟ ﱢBizi dosdoğru yola
57
58
ilet.” âyeti, “Bizi adaletli yola ilet.” olarak tercüme edilerek âyette yer alan ve doğru yol
59
َ ”ﺻ َﺮا
anlamına gelen “ط
ِ kelimesi, adaletli yol olarak tercüme edilmektedir.
58F

Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 58-59.
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 58.
52
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 59.
53
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 60.
54
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 60.
55
Mehmed Tabakov, Budilnik na Mosilmanite (b.y.: y.y., 1986), 5’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 61.
56
Tabakov, Budilnik na Mosilmanite, 2’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 61.
57
el-Fâtiha 1/6.
58
Tabakov, Budilnik na Mosilmanite, 1’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 62.
59 َ
“”ﺻ َﺮاط
ِ kelimesi, doğru yol anlamına gelmektedir. Söz konusu kelime, “doğru” anlamına gelen  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢsıfatı ile
pekiştirilmiştir. Bunun için ilgili ifadeyi “doğru yol” değil, “dosdoğru yol” şeklinde tercüme ettik. Bk. Hüseyin b. Muhammed er-Râgıb el-Isfehânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân (Beyrut: Dârü’l-Kalem, 1412/19911992), 483.
50
51
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Bakara sûresi 20. âyetindeki “ ”ﻗﺪﯾﺮkelimesinin tercümesinde yetenekli, becerikli anlamlarına
gelen “sposoben” kelimesi kullanılmaktadır. Bu ifadenin halk kullanımında “kendisinden her
şey beklenen kişi” gibi olumsuz bir anlamı da söz konusudur. 60 Bu da “ ”ﻗﺪﯾﺮkelimesinin doğru tercüme edilmediğini göstermektedir. Zira bu ifade, her şeye gücü yeten, istediğini yapabilen anlamındadır. 61
60F

Eserde var olan hatalardan birisi de eser boyunca ilah kelimesinin Allah olarak verilmesidir. 62
Oysa ilah kelimesi, Allah anlamında değildir. Zira ilah kelimesi cins isimdir. Yani ister hak
ister batıl olsun ibadet edilen her varlığı karşılamaktadır. Allah ifadesi ise, ism-i alemdir. Yani
yüce yaratıcının, gerçek ilahın özel ismidir. 63
Bakara 12. ve 13. âyetlerinde geçen “ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮنBilmezler.” ve “ ﻻ ﯾﺸﻌﺮونFarkına varmazlar.”
ifadeleri aynı şekilde “shvanat” kelimesi ile çevrilmektedir. Bu tercümeler doğru değildir.
Zira bu iki kelime arasında anlam farkı bulunmaktadır. Zira “ ”ﯾﻌﻠﻤﻮنkelimesi, “‘alm” kökünden gelmekte ve bir şeyin hakikatini idrak etme anlamında kullanılmaktadır. 64 “ ”ﯾﺸﻌﺮونkelimesi ise “ş‘ar” kökenden olup hissetme, duyular vasıtasıyla fark etme mânasındadır. 65 Dolaysıyla bu iki ifadeyi “farkında olmama” anlamındaki “shvanat” ifadesiyle karşılamak, doğru
olmasa gerektir. 66
64F

65F

2.2.5. Sveşteniyat Koran (Kutsal Kur’ân)
Ahmediyye Müslüman Cemiyeti tarafından hazırlanan bu mealin önsözünde Kur’ân’ın nüzulü, vahiy kâtipleri, Kur’ân’ın orijinalliği, ulûhiyet, Allah ile kullar arasındaki ilişki vb. konular
hakkında bilgi verilmektedir. Önsözde İslam’ın Hıristiyan inancında yer alan teslis ve günahkâr doğma gibi inançları reddettiği belirtilmektedir. Kur’ân’ın Hz. İsa ile ilgili verdiği
malumat da özet bir şekilde verilmektedir. Burada Hz. İsa’nın çarmıha gerilip öldürülmediği,
aksine koma halinde iken çarmıhtan indirildiği beyan edilmektedir. 67 Bu bilgilerden sonra
peygamberlere iman konusu işlenmekte ve bu konuda şöyle denilmektedir: Kur’ân, sadece
İncil’de ismi geçenleri değil, aksine ne zaman ve kimlere gönderildiklerine bakılmaksızın
bütün peygamberlere iman etmeyi farz kılmaktadır. Devamında Hz. Peygamber’in müjdelediği ve gelişiyle İslam’ın muzaffer olacağı Hz. Mehdî’nin, Mirza Gulâm Ahmed olduğu iddia
edilmektedir. 68

Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 63-64.
er-Râgıb el-Isfehânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, 658.
62
Tabakov, Budilnik na Mosilmanite, 4, 11, 14’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an
Çalışmaları, 64-65.
63
er-Râgıb el-Isfehânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, 82.
64
er-Râgıb el-Isfehânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, 580.
65
er-Râgıb el-Isfehânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, 456.
66
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 66.
67
Bu görüş, Kur’ân’ın nassına aykırıdır. Zira Kur’ân, açık bir şekilde Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediğini beyan
etmektedir. Bk. ﺻﻠَﺒُﻮهُ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ُﺷﺒﱢﮫَ ﻟَﮭُ ْﻢ
َ “ َو َﻣﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮهُ َو َﻣﺎOnu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi.” en-Nisâ 4/157.
68
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 68.
60
61
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Eserin başında sûre fihristi, sonunda ise tercüme edilmeyen kelimelerin anlamları ve konu
indeksi yer almaktadır. Her sûrenin başında ilgili sûrenin ismi, Bulgarca anlamı, varsa diğer
isimleri, nüzul yeri ve nüzul sebebi gibi konular hakkında bazı bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca
ilgili sûreye söz konusu ismin verilme nedeni de belirtilmektedir. Sûre mealine geçmeden
önce sûrenin Kur’ân bütünlüğü içindeki yeri, bir önceki sûre ile münasebeti ve sûrede değinilen konular açıklanmaktadır. 69
Tefsirî tercüme yöntemiyle yazılan meal, ilaveler parantez içine alınmadan doğrudan metnin
içinde verilmektedir. Çok nadir durumlarda ilaveler italik ya da dipnotta yazılmaktadır. 70 Her
sûrenin başındaki besmele, ilgili sûrenin birinci âyeti kabul edilmekte; dolayısıyla Fâtiha hariç
sûrelerin âyet sayısı normalden bir âyet fazla gözükmektedir. 71
Mealde “Allah” ismi, özel isim kabul edilerek olduğu gibi verilmekte, peygamber isimleri ve
diğer İslamî kavramlar ise tercüme edilerek aktarılmaktadır. 72
Mealde bazı hata ve eksikler yer almaktadır. Bunlara şu şekilde işaret edebiliriz:
73
َﺎﺳﻘِﯿﻦ
ِ َُﻀﻞﱡ ﺑِ ِﮫ إِ ﱠﻻ ْاﻟﻔ
ِ “ َو َﻣﺎ ﯾOnunla ancak fâsıkları saptırır.” cümlesi, şöyle tercüme edilmektedir: “Allah, itaat etmeyenler müstesna sapkınlığa düşen kimseyi yargılamaz.” 74 Görüldüğü gibi burada “ ُﻀﻞﱡ
ِ  ”ﯾifadesi, yargılamaz olarak çevrilmektedir. Oysa söz konusu ifade saptırmaz mânasındadır. 75 Bu tercüme, Yüce Allah’ın itaat etmeyenler, fâsıklar dışındakileri yargılamayacağını ihsas ettirmektedir. Oysaki durum, öyle değildir. Zira Yüce Allah, herkesi
hesaba çekecek ve kimin itaat edip etmediği bu hesaptan sonra belli olacaktır. Nitekim
Kur’ân’da, kıyamette herkesin hesaba çekileceği belirtilmektedir. 76

ُ “ ﻗَﺎﻟُﻮا ا ْدOnlar, ‘Bizim
َﺎظﺮﯾﻦ
َ ع ﻟَﻨَﺎ َرﺑﱠ
َ ٌﻚ ﯾُﺒَﯿ ْﱢﻦ ﻟَﻨَﺎ َﻣﺎ ﻟَﻮْ ﻧُﮭَﺎ ﻗَﺎ َل اِﻧﱠﮫُ ﯾَﻘُﻮ ُل اِﻧﱠﮭَﺎ ﺑَﻘَ َﺮة
ِ ﺻ ْﻔ َﺮا ُء ﻓَﺎﻗِ ٌﻊ ﻟَﻮْ ﻧُﮭَﺎ ﺗَﺴُﺮﱡ اﻟﻨﱠ
için Rabbine dua et de, rengi neymiş? açıklasın.’ dediler. (Mûsâ), şöyle dedi: ‘Rabbim diyor
ki, o, sapsarı; rengi, bakanların içini açan bir sığırdır.’ dedi.” 77 âyetinin çevirisi yapılırken
İsrâiloğullarına kesmeleri emredilen ineğin rengi, kahverengi gri arası anlamına gelen “sivo
kafyava” ifadesiyle tercüme edilmektedir. 78 Âyette geçen “ ”ﺻﻔﺮاءkelimesi, sarı ve mealde
Komisyon, Sveşteniyat Koran (İslamabad: İslam International Publications Limited, 1991), 3’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 69.
70
Komisyon, Sveşteniyat Koran, 50, 58’den naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 70.
71
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 70.
72
Komisyon, Sveşteniyat Koran, 35’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları,
70.
73
el-Bakara 2/26.
74
ْ َُﻀ ُﻊ ْاﻟ َﻤ َﻮازﯾﻦَ ْاﻟﻘِ ْﺴﻂَ ﻟِﯿَﻮْ ِم ْاﻟﻘِ ٰﯿ َﻤ ِﺔ ﻓَ َﻼ ﺗ
Bk. َﺎﺳﺒﯿﻦ
َ َﻈﻠَ ُﻢ ﻧَ ْﻔﺲٌ َﺷﯿْـٴًﺎ َواِ ْن َﻛﺎنَ ِﻣ ْﺜﻘ
َ “ َوﻧKıyamet günü için
ِ ﺎل َﺣﺒﱠ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ﺧَ ﺮْ َد ٍل اَﺗَ ْﯿﻨَﺎ ﺑِﮭَﺎ َوﻛ َٰﻔﻰ ﺑِﻨَﺎ َﺣ
adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi
ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” el-Enbiyâ 21/47.
75
Ahmed b. Yusuf es-Semîn el-Halebî, ‘Umdetü’l-huffâz fî tefsîri eşrefi’l-elfâz, thk. Muhammed Bâsil ‘Uyûnü’sSûd (b.y.: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1996), 2/382.
76
Bk. ﻚ ﻛ َٰﻔﻰ ﺑِﻨَ ْﻔ ِﺴﻚَ ْاﻟﯿَﻮْ َم َﻋﻠَﯿْﻚَ َﺣﺴﯿﺒًﺎ
َ َ اِ ْﻗ َﺮ ْأ ِﻛﺘَﺎﺑ.“ َو ُﻛ ﱠﻞ اِ ْﻧ َﺴﺎ ٍن اَ ْﻟﺰَ ْﻣﻨَﺎهُ طَﺎﺋِ َﺮهُ ﻓﻲ ُﻋﻨُﻘِﮫ َوﻧُ ْﺨ ِﺮ ُج ﻟَﮫُ ﯾَﻮْ َم ْاﻟﻘِ ٰﯿ َﻤ ِﺔ ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ ﯾَ ْﻠ ٰﻘﯿﮫُ َﻣ ْﻨ ُﺸﻮرًاHer insanın
amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. ‘Oku
kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter.’ denilecektir.” el-İsrâ 17/13-14.
77
el-Bakar 2/69.
78
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 72.
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tercüme edildiği gibi kahverengi gri anlamlarına gelmektedir. Ancak ilgili kelimenin “”ﻓَﺎﻗِ ٌﻊ
sıfatı ile nitelenmesi, onun sarı anlamında olduğunu göstermektedir. Zira bu sıfat, sarı renk
için kullanılmaktadır. 79 Nitekim bu kelime Türkçe meallere sarı ve sapsarı gibi sarı rengi gösteren ifadelerle aktarılmıştır. 80
78F

79F

2.2.6. Sveşten Koran (Mukaddes Kur’ân)
Bu meal, Nedim Gencev başkanlığında bir komisyon tarafından yapılmıştır. Nedim Gencev,
Kur’ân’ın Arapça metni esas alınarak tercüme yapıldığını, ayrıca Arapça tefsirlere, Türkçe,
İngilizce ve Rusça tercümelere de müracaat edildiğini belirtmektedir. 81
Çalışmaya bir giriş bir de konulu fihrist eklenmiştir. Meal basit ve halkın anlayabileceği bir
dille yazılmıştır. İslamî kavramlar, mealde genellikle olduğu gibi yazılmış, eserin sonunda bu
kavramların tercümeleri verilmiştir. 82
Nadim Gencev tarafından kaleme alınan eserin giriş kısmında, Hz. Peygamber’in hayatı, vahyin mahiyeti, Kur’ân’ın nüzul süreci ve cem edilmesi gibi konular ele alınmaktadır. Eserde
her sûrenin başında sûrenin Arapça ismi, Bulgarca tercümesi, nerede indiği, âyet sayısı ve
içerdiği konular ile ilgili özet bilgiler aktarılmaktadır. 83
Eserde bazı hatalı tercümeler söz konusudur. Mesela “nezîr” kelimesi, Bakara 119. âyetinde
“vâiz” anlamına gelen “propovednik”, Maide 19. âyetinde -doğru bir şekilde- “uyarıcı” anlamındaki “predupreditel” kelimesi ile tercüme edilmektedir. Bakara 213. âyetinde yer alan
“mübeşşir” kelimesi, inandıran, ikna eden ve kandıran anlamlarına gelen “uveştatel” kelimesi
ile çevrilmektedir. İlah kelimesi bazen “Allah” bazen “tanrı” bazen “tanrılar” olarak tercüme
edilmekte, bazen de tercüme edilmeden olduğu gibi aktarılmaktadır. 84
“ اﺟْ َﻌﻞْ َﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ َﺟﺒَ ٍﻞ ِﻣ ْﻨﮭ ﱠُﻦ ﺟ ُْﺰ ًءاHer bir parçasını bir dağın üzerine bırak.” 85 âyetinin meali,
şöyle verilmektedir: “Her dağın üzerine bir kuş koy.” 86 Bu meal doğru olmasa gerektir. Aksi
takdirde âyetin metni şu şekilde olacaktı: “. ”اﺟْ َﻌﻞْ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺟﺒَ ٍﻞ ِﻣ ْﻨﮭ ﱠُﻦ طﯿﺮاBu mealde “ ”ﺟ ُْﺰ ًءاifadesi
dikkate alınmamıştır.
2.2.7. Prevod na Sveşteniya Koran (Mukaddes Kur’ân’ın Tercümesi)

79

es-Semîn el-Halebî, ‘Umdetü’l-huffâz, 2/341.
Celâleddin Abdurrahman b. Ebû Bekir es-Süyûtî, Celâleyn Tefsiri, çev. Talha Alp vd. (İstanbul: Yasin Yayınları, 2011), 59; M. Hamdi Yazır Elamalılı, Hak Dini Kur’ân Dili (İstanbul: Yenda Yayınları, ts.), 1/321.
81
Nedim Gencev, Şehâde ‘ani’t-tercemeti’l-Bulgâriyye (Ürdün: Câmi‘atü Âli’l-Beyt, 1999), 63’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 75.
82
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 76.
83
Gencev, Şehâde ‘ani’t-tercemeti’l-Bulgâriyye, 8-10’dan naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da
Kur’an Çalışmaları, 77.
84
Gencev, Şehâde ‘ani’t-tercemeti’l-Bulgâriyye, 19, 34, 112, 223, 373’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası
Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 81.
85
el-Bakara 2/260.
86
Gencev, Şehâde ‘ani’t-tercemeti’l-Bulgâriyye, 45’ten naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da
Kur’an Çalışmaları, 84.
80
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Bu meal, Tsvetan Teofanov tarafından kaleme alınmıştır. Teofanov, meali yazdıktan sonra
Müslüman olmuştur. Meal, Bulgaristan Müslümanları tarafından kabul görmüştür. Teofanov’un bu çalışması, Kur’ân’ın Arapça metni baz alınarak yapılan ilk Bulgarca mealdir. 87
Tercüme için sadece Ehl-i sünnet âlimlerine ait kaynaklara başvurulmuştur. Kaynakların bir
kısmını Arapça eserler, diğer kısmını ise muhtelif dünya dillerinde yazılmış Kur’ân çevirileri
teşkil etmektedir. 88
Mealin girişinde Kur’ân’ın mu‘ciz bir kitap olduğu ve derin hakikatler içerdiği belirtilmektedir. Daha sonra Hz. Peygamber’in doğumu, Hz. Hatice ile evlenmesi, Medine’ye hicreti, Bedir, Uhud savaşları ve Hz. Peygamber’in hayatında önem taşıyan diğer olaylar ele alınmaktadır. Bundan sonra Kur’ân’ın cem edilmesi, sûre ve âyet sayıları ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Akabinde İslam’ın beş esası, imanın şartları, insanın hakikati ve peygamberlerin gönderilme
nedenleri izah edilmektedir. 89 Eserde bir konulu fihrist ve Kur’ân’da geçen isimlerin İncil’deki karşılıklılarını içeren bir tablo mevcuttur. Harfî tercüme yöntemiyle kaleme alınan
meal, parantez ve dipnotlarla bu yöntemin eksiklikleri giderilmeye çalışılmaktadır. Eserde
Allah lafzı, peygamber isimleri ve Hıristiyanlıkta karşılığı olmayan zekât ve hac kavramları
hariç diğer İslamî kavramlar Bulgarcaya tercüme edilerek verilmektedir. 90
Eserin ikinci baskısında hem konu indeksi hem de giriş bölümü geliştirilmiştir. Konu indeksi
4 sayfadan 57 sayfaya, giriş ise 13 sayfadan 44 sayfaya çıkarılmıştır. Bu meal bugüne kadar
yapılan en iyi Bulgarca mealdir. 91

SONUÇ
Bu çalışmamızda Osmanlı sonrası Bulgaristan’da yapılan bazı Bulgarca Kur’ân çalışmalarını
incelemeye çalıştık. Bulgaristan’ın Osmanlı idaresinde kaldığı sürece Bulgarca konuşan insanlar, Arapça ve Osmanlıca eserlerden istifade etmiş ve Kur’ân’ı tercüme etmeye pek çalışmamışlardır. Osmanlı’nın gerilemesi ve bu ülkenin gayrı Müslimlerin ellerine geçmesi ile
Bulgarca Kur’ân tercümeleri önem kazanmıştır.
Bulgarca Kur’ân çalışmaları, ilk olarak oryantalistler tarafında yapılmıştır. Oryantalistler,
İslamiyet’i ilgili dili konuşan insanlara kötü gösterme ve onları İslamiyet’in aslî kaynaklarından uzaklaştırma saikıyla Kur’ân’ı tercüme etmişlerdir.
Oryantalistlerin çalışmalarının bir kısmında Kur’ân kötülenmeye, İncil övülmeye çalışılmış,
İncil’de iyilik dışında başka bir şeyin bulunmadığı ve İncil’in ilmî hakikatler bakımın
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 85.
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 86.
89
Tsvetan Teofanov, Prevod na Sveşteniya Koran (b.y.: y.y., 1997), 6-19’dan naklen Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 86.
90
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 86-87.
91
Ahmedov, Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları, 87.
87
88
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Kur’ân’dan üstün olduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca Hz. Muhammed’in bir epilepsi hastası olduğu; dolayısıyla onun vahiy sandığı şeylerin bu tür hastaların yaşadığı halüsinasyonlar olabileceği, Necm sûresinin 19-22 âyetlerinin Hz. Peygamber tarafından beğenilmediği için şeytanî
sayıldığı ve değiştirildiği, Kur’ân’a Hz. Osman döneminde eklemeler yapıldığı iddia edilmiştir.
Öte yandan İslam’ın kılıçla yayıldığı, bazı sahâbîlerin inanmadıkları halde menfaatleri gereği
Müslüman oldukları ve Hz. Osman’ın Hz. Rukayye ile evlenmek için Müslüman olduğu savunulmuş, İslam’ın Bulgarları beş asır boyunca maddî ve mânevî olarak köleleştirip yok etmeye çalıştığı ileri sürülmüştür.
Bu çalışmalarda hatalı çeviriler, hatta İslamiyet’ten haberdar olmayan bir okurun İslam dinini
putperest bir din olarak görmesine neden olacak kadar büyük yanlışlar da söz konusudur.
Oryantalistlerin bu çalışmaları, Müslüman âlimleri Kur’ân’ı doğru bir şekilde tercüme ve tefsir etmeleri konusunda teşvik etmiştir. Ancak bazı Müslümanlar, çalışmalarında kendi düşüncelerini Kur’ân’a onaylatma yoluna girmişlerdir. Nitekim Kâdiyânîler tarafından yapılan mealde, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip öldürülmediği, aksine koma halinde iken çarmıhtan indirildiği, Hz. Peygamber’in müjdelediği ve gelişiyle İslam’ın muzaffer olacağı Mehdî’nin, Mirza
Gulâm Ahmed olduğu iddia edilmiştir.
Müslümanlar tarafından yapılan çalışmalarda Allah lafzı, peygamber isimleri ve Bulgarcada
karşılığı olmayan zekât ve hac kavramları olduğu gibi yazılmıştır. Oryantalistler tarafından
kaleme alınan çalışmalarda ise Hıristiyan terminolojisi kullanılmıştır. Bazı Müslüman yazarlar da bu yöntemi benimsemiş, ancak söz konusu kavramların İslam’daki karşılıkları da vermişlerdir.
Bu çalışmamızın sonucunda ilmî bir saikla ve doğru bir şekilde kaleme alınacak Bulgarca
meal ve tefsirlerin gerekli olduğu kanaatine vardık. Temennimiz, bu dili konuşan ilim adamlarının bir an önce bu işe el atmaları ve Kur’ân’ı Bulgarcaya doğru bir şekilde aktarmaya çalışmalarıdır.
KAYNAKÇA
Ahmedov, Alper. Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Kur’an Çalışmaları. İstanbul: İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
Aktaş, Derya. Bulgaristan Raporu. b.y.: TDV Yayınları, 2015.
Âlûsî, Mahmud b. Abdullah. Rûhu’l-me‘ânî. thk. Ali Abdülbari ‘Atıyye. 16 Cilt. Beyrut:
Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1415.
Aydar, Hidayet. “Türkler’de Kur’an Çalışmaları”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 1 (1999), 159-235.
Bûtî, Muhammed Said Ramazan. Fıkhü’s-sîreti’n-nebeviyye. Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 25. Basım,
1426.
Dobrev, İvan. Sveşteniyat Koran Sıdırjanie na Bılgarski Ezik. Sofya: BMC Yayınları, 2009.
Elamalılı, M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur’ân Dili. 10 Cilt. İstanbul: Yenda Yayınları, ts.

https://www.29ekim.org/

375

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
Ertin, Gaye. “Bulgaristan’ın Nüfus Özellikleri (Geçmişten Günümüze)”. Güney-Doğu Avrupa
Araştırmaları Dergisi 27 (2015), 129-146.
Gencev, Nedim. Şehâde ‘ani’t-tercemeti’l-Bulgâriyye. Ürdün: Câmi‘atü Âli’l-Beyt, 1999.
Halaçoğlu, Yusuf. “Bulgaristan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 6/396-399. Ankara: TDV Yayınları, 1992.
Halebî, Ahmed b. Yusuf es-Semîn. ‘Umdetü’l-huffâz fî tefsîri eşrefi’l-elfâz. thk. Muhammed
Bâsil ‘Uyûnü’s-Sûd. 4 Cilt. b.y.: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1996.
Hatiboğlu, İbrahim. “Medresetü’n-Nüvvâb”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.
28/344-346. Ankara: TDV Yayınları, 2003.
Komisyon. Sveşteniyat Koran. İslamabad: İslam International Publications Limited, 1991.
Kuyucuklu, Nazif. “Bulgaristan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 6/391-396, 399401. Ankara: TDV Yayınları, 1992.
Öztürk, Cemil. “Osmanlılar”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 33/565-568. Ankara: TDV Yayınları, 2007.
Râgıb el-Isfehânî, Hüseyin b. Muhammed. el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân. Beyrut: Dârü’lKalem, 1412/1991-1992.
Süyûtî, Celâleddin Abdurrahman b. Ebû Bekir. Celâleyn Tefsiri. çev. Talha Alp vd. 5 Cilt.
İstanbul: Yasin Yayınları, 2011.
Tabakov, Mehmed. Budilnik na Mosilmanite. b.y.: y.y., 2. Basım, 1986.
Teofanov, Tsvetan. Prevod na Sveşteniya Koran. b.y.: y.y., 1997.
Tomov, Stefan - Skulev, Stefan. Koranıt. Ruse: Nov Jivot, 1930.
Yusuf Ali, Abdullah. Tılkuvaniya na Korana v Spor s Hristiyanskata i Evreyskata Religiya.
çev. Asan Çauşev. Sofya: y.y., 1991.

https://www.29ekim.org/

376

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
MİLYE VE ELMALILI’NIN GÖZÜNDEN, “İSLÂMİYETLE MEDENİYET-İ CEDîDE
BİRLEŞEBİLİR Mİ?”
FROM THE EYES OF MILYE AND ELMALILI, “CAN ISLAM AND MODERN
CIVILIZATION UNITE?”
Feyza KOCAGÖZ
YL Öğrencisi, İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları,
Orcid: 0000-0003-1010-1502
Özet
Beyânü’l-Hak dergisinin 23 Muharrem 1327 (14 Şubat 1909) tarihli 20. sayısında Elmalılı M.
Hamdi Yazır tarafından çevrilerek yayınlanan İslâmiyetle Medeniyet-i Cedîde Birleşebilir mi?
başlıklı makale, Paris’te gerçekleşen Kuzey Afrika toplantısında Mösyö Rinye Milye tarafından
verilen konferansı içermektedir. Milye’nin ifadeleri incelendiğinde, o dönem Avrupa’da oldukça
yaygın olan, İslamiyet’in başından beri ilerlemeye engel olduğu şeklindeki görüşe karşı çıktığı ve
Batının desteğiyle İslam’ın tekrar medeniyet yolunda ilerleyebileceğini savunduğu görülmektedir.
Diğer yandan, Elmalılı’nın bu konferans metnini tercüme ederek, bir Avrupalı’nın İslam hakkındaki
olumlu yorumlarını Osmanlı okuyucusuna aktarmak ve İslam’ın ilerlemeye mani olmadığı, bilakis
Batı medeniyetinin bugün geldiği seviyeye ulaşmasında önemli rol oynadığı şeklindeki argümanı
desteklemek istediği düşünülebilir. Fakat, mütercim Elmalılı konferans bildirisini yalnız tercüme
etmekle kalmamış, aynı zamanda gerekli gördüğü yerlerde, dipnotlarla konu ile alakalı düşünce ve
eleştirilerini belirtmiştir. Elmalılı’nın dipnotları metnin çok küçük bir kısmına tekabül etse de
Osmanlı’da Meşrutiyet tartışmaları, Batı ve İslam toplumlarının karşılaştırılması ve İslam’ın Batı
medeniyetiyle kuracağı ilişkinin boyutu hakkında oldukça önemli noktalara işaret ettiği
görülmektedir. Elmalılı’nın ifadeleri, onun Osmanlı toplumu başta olmak üzere İslam dünyasının
geri kalmışlık probleminin çözümü için değişimi gerekli gördüğünü, fakat değişim ve dönüşümün
Batı medeniyetini birebir taklit ederek değil, İslam medeniyetinin özünden beslenerek
gerçekleşmesi gerektiği üzerinde ısrarla durduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu konularda Sait
Halim Paşa, Namık Kemal ve Mehmet Akif Ersoy gibi çağdaşlarının da benzer düşüncelere sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Bu makalede, bir yandan Milye’nin konferansta İslamiyet ve İslam
medeniyetiyle Batı medeniyeti arasındaki ilişkiler hakkında dile getirdiği görüşleri incelenecek,
diğer yandan yeri geldikçe başta Elmalılı olmak üzere diğer isimlerin de bu meseleler hakkındaki
eleştiri ve görüşlerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İslam, Batı medeniyeti, Mösyö Rinye Milye, Elmalılı M. Hamdi Yazır,
Beyânü’l-Hak
Abstract
The article which is titled Can Islam and Modern Civilization Unite? was published by Elmalılı M.
Hamdi Yazır in the 20th issue of the journal of Bayan al-Haq on 23 Muharram 1327 (14 February
1909). The article includes a translation of the conference given by Monsieur Rinye Milye in the
North Africa convention in Paris. When the statements of Milye are examined, it can be seen that he
opposes the idea, which was very common in Europe in that period, that Islam is an obstacle to
progress from the very beginning and he defenses the idea that Islam can make progress again in the
way of civilization with the support of the West. On the other hand, it is possible to argue that by
translating this conference text, Elmalılı wanted to convey the positive comments of a European on
Islam to Ottoman readers and to support the argument that Islam does not prevent progress, but
rather it played a significant role in the achievements of the West. However, the translator Elmalılı
did not only translate the conference paper but also indicated his opinions and critics about the topic
by using footnotes when necessary. Although Elmalılı’s footnotes constitute a very small part of the
text, they signify very important points about some issues such as constitutionalism in the
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Ottomans, the comparison between Islamic and Western societies, and the relationship of Islam
with the West. Elmalılı’s statements reveal that he regarded change as necessary for the solution of
the problem of the backwardness of the Islamic world, especially the Ottoman society. However, he
insisted that change and transformation should take place not by immitating Western civilization
exactly, but by feeding on the essence of Islamic civilization. Furthermore, it can be understood
that his contemporaries Said Halim Pasha, Namık Kemal, and Mehmet Akif Ersoy also had similar
thoughts on these issues. In this article, while examining Milye’s statements on Islam and the
relationship between Islamic civilization and Western civilization at the conference, Elmalılı’s and
his contemporaries’ opinions on these issues will also be included.
Keywords: Islam, Western civilization, Monsieur Rinye Milye, Elmalılı M. Hamdi Yazır, Bayan
al-Haq
GİRİŞ
23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra pekçok yeni cemiyet, gazete ve mecmua
yayın hayatına başlamıştır. Beyânü’l-Hak dergisi, bu dönemde Mustafa Sabri Efendi’nin
öncülüğünde bir grup ulema tarafından kurulan Cemiyet-i İlmiye-yi İslamiye’nin en önemli yayın
organı olmuştur. 1 İstanbul’da 9 Ramazan 1326 (5 Ekim 1908) tarihinde yayımlanmaya başlamış ve
yayın faaliyetlerinin sonlandığı 24 Zilkade 1330 (4 Kasım 1912) tarihine kadar toplam 182 sayıya
ulaşmıştır. Hürriyeti destekleyip istibdâda karşı çıkmak, Osmanlı milletinin fikri seviyesini
yükseltmek, ilmi gelişmeyi desteklemek ve İslam dininin ilerlemeye engel olduğu şeklindeki
söylemlere karşı çıkmak gibi hedeflerle yola çıkan Beyânü’l-Hak’ta dini, tarihi ve sosyal konularda
çeşitli makaleler yayınlanmıştır. 2 Dergide yazılarını yayımlayan isimlerden biri de Elmalılı M.
Hamdi Yazır’dır. Onun bu makaleye konu olan İslâmiyetle Medeniyet-i Cedîde Birleşebilir mi?
başlıklı yazısı Beyânü’l-Hak dergisinin 23 Muharrem 1327 (14 Şubat 1909) tarihli 20. sayısında
yayımlanmıştır. Elmalılı’nın yazısı Paris’te gerçekleştirilen Kuzey Afrika toplantısında Mösyö
Rinye Milye tarafından verilen konferans metninin tercümesini içermektedir. Milye, konferansta
İslamiyet’le Batı medeniyeti arasındaki ilişkiye odaklanarak, Batılıların Müslümanlar hakkındaki
zan ve tasavvurlarını eleştirmiş, geçmişte Müslümanların kurduğu ve geliştirdiği yüksek
medeniyete işaret etmiş ve İslam’ın yeniden medeniyet yolunda ilerleyebilmesi için modern Batı
medeniyetinin rehberliğine ihtiyaç duyduğunu dile getirmiştir.
1. KONFERANSTA İSLAMİYETİN KONU EDİLMESİNİN SEBEPLERİ
Mösyö Rinye Milye, konuşmasına konferansta İslamiyetin konu edilmesinin başlıca iki sebebini
sıralayarak başlamaktadır. İlk olarak, İslamiyet söz konusu olduğunda diğer İslam beldelerinden
önce Kuzey Afrika bölgesi üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir, çünkü tarihsel süreç
incelendiğinde görülebileceği gibi, bu bölgede İslamiyet ve Hristiyanlık arasında uzun süreden beri
büyük bir rekabet vardır ve bu durum hala devam etmektedir. İkinci olarak, Fransızlar Tunus ve
Cezayir’de Müslümanlarla birlikte yaşamak ve karşılıklı temas kurmak zorundadırlar, bu da
Fransızlar için Afrika söz konusu olduğunda İslam’ı ve Müslümanlığı konuşmayı gerekli
kılmaktadır. Milye, özelde Fransızların, genelde de Avrupalıların bütün bu sebeplere rağmen İslam
dünyasıyla gerekli teması kurmamasından şikayet etmektedir. Mesela Hindistan’da hali hazırda
önemli sayıda Müslüman yaşamaktadır, fakat İngilizler bunlarla münasebet kurmaya
yeltenmemektedir. Fransızların Afrika’daki sömürgelerinde de aynı durum geçerlidir. Oysa Kuzey
Afrika ahalisiyle Fransızlar arasında gerekli irtibat sağlanmazsa bu bölgedeki Fransız hakimiyetinin
devamlılığını sürdürmesi mümkün olmayacaktır.

Şerif Demir, “Beyanü’l-Hak Mecmuası ve Hamdi Efendi,” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2012):
311-312.
2
Ekrem Bektaş, “Beyânülhak,” DİA.
1
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2. BATILILARIN ASYA HAKKINDAKİ ZAN VE TASAVVURLARI
Milye, Avrupalıların İslam dünyasıyla temas içinde olması gerektiğini vurguladıktan sonra
Avrupa’da İslamiyet ve Müslümanlarla alakalı yaygın kanaatlerden söz etmeye başlamıştır. Bu
yaygın kanaatlerden bazıları şunlardır: «Asya akvâmının medâr-ı istinâdı yoktur. Bunlar
kabiliyetsizliklerinin, za’f ve intihatlarının te’sîrât-ı elîmesi altında münderis olup gideceklerdir…
Müslümanlar; tevekkül, kaza ve kader hakkındaki itikadları hasebiyle ataletten kurtulmak
ihtimalleri yoktur». 3 Benzer şekilde, Batılılar Çin, Japonya ve Hindistan’a da gereken önemi
vermemiş, gelişmiş medeniyetler olarak kabul etmemişlerdir. Fakat Milye’ye göre, Batının Asya
medeniyetleri hakkındaki bu yanlış düşünceleri artık değişmeye başlamıştır. Burada Milye 19041905 tarihlerinde gerçekleşen Rus-Japon savaşındaki Mukden Muharebesi’ne atıfta bulunup, burada
kullanılan topların Asya’da üretildiğini belirterek aslında Asya toplumlarının sanıldığı gibi geri
kalmış ve gelişmemiş olmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, Milye 1905 tarihli İran Anayasa
Devrimi ve 23 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’e atıfta bulunarak ölü medeniyetler
olarak görülen Asya’da önemli gelişmelerin yaşandığına ve bu gelişmelerin büyük bir uyanışın
simgesi olduğuna işaret etmektedir.
a. Osmanlı’da Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi
Milye İran ve Osmanlı’daki meşrutiyet hareketlerini örnek vererek, Avrupa’da olduğu gibi İslam
dünyasında da halkların baskıcı rejimlere karşı hürriyetlerini elde etmek için mücadele ettiklerine
işaret etmektedir. Fakat Elmalılı bu bölümde bir dipnot düşerek Osmanlı’da meşrutiyetin ilanıyla
alakalı gelişmelere bakarak Avrupa’daki mutlakiyet rejimleriyle Osmanlı hükümetinin yönetim
şekli arasında bir benzerlik kurulmasına karşı çıkmaktadır, çünkü Osmanlı hükümetinin mahiyeti
Avrupanınkinden tamamen farklıdır. Avrupa’da halk önceden sahip olmadıkları hürriyeti ancak kan
dökerek kazanabilmişken, Osmanlı zaten şeriatın baştan beri teslim ettiği, fakat özellikle son
dönemlerde istibdat yoluyla bastırılan hürriyet hakkını sade bir inkılab yoluyla tekrar elde etmiştir.
Bu nedenle, eğer bir inkılab gerçekleştiyse bu şeriatın tabiatına tamamen uygundur, hatta
Elmalılı’nın ifadesiyle “… inkılabın bütün şerefi şeriat-ı İslamiyeye aittir”. Elmalılı ayrıca İslam’ın
eşitlik ilkesine uygun olarak Osmanlı toplumunda hiçbir kesimin hukuki anlamda bir ayrıcalığa
sahip olmadığına, bu nedenle de inkılabın sonuçlarından zararlı çıkacak bir grubun olamayacağına
dikkat çekmektedir. 4 Elmalılı, Beyânü’l-Hak dergisinde yayınlanan başka bir makalesinde ise
Meşrutiyetin ilanının Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini “devletler topluluğunun kuyruklu yıldızı”
nın “yeni doğmuş bir Osmanlı yıldızı” na dönüşmesi şeklinde tanımlamıştır. İnkılabın dış dünyada
büyük bir yankı uyandırdığına ve hayretle karşılandığına da değinen müellife göre, bu şaşkınlığın
sebebi ise şöyledir: İslam şeriatına uygun olmayan bir hükümet şeklinin Osmanlı coğrafyasında
kalıcı olarak uygulanması mümkün olamayacağından, meşrutiyetin şeriata uygun görülüp
görülmeyeceği ve Osmanlı’daki geleceği merak konusu olmuştur. Elmalılı ise şeriata uygunluğu
açıklanmadan ne meşrutiyetin ne de Kanun-ı Esasi’nin benimsenmesinin mümkün olamayacağını şu
sözlerle dile getirir: 5
…İslam şeriatı eski sevgilisi olan hürriyet ve meşrutiyeti kucakladı. Ona olan
muhabbet ve samimiyetini dosta, düşmana anlatmaya çalıştı, Kanun-i Esasi
şerefli şeriata uygundur denildi, hemen cana sığınak bilindi. Şüphesiz ki Kanunı Esasi şeriat kisvesine bürünmeseydi ne bu ihtirama kavuşabilir ne de bu
sımsıkı sarılmaya mahal olurdu.
Elmalılı M. Hamdi Yazır, “İslamiyetle Medeniyet-i Cedide Birleşebilir mi?”, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler,
(haz.) A. Cüneyd Köksal ve Murat Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları, 2019), s. 84.
4
Elmalılı M. H. Yazır, aynı eser, s. 85.
5
Elmalılı M. Hamdi Yazır, “Mühim Bir Makale: (Kanun-i Esasi, Kanunlaştırma Hareketi, İctihat)”, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi: Metinler/Kişiler, (haz.) İsmail Kara (İstanbul: Risale, 2019), s. 430.
3
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Fakat Elmalılı aslının şeriata mutabık olduğu açıklanan Meşrutiyetin ve Kanun-ı Esasi’nin
uygulanması sürecinde de şeriata uygunluğun gözetilip gözetilmeyeceği hususunda endişeler
taşımaktadır. Ona göre, önemli olan hem “acemice taklitten ari olarak” Osmanlı medeniyetinin
ruhuna ve zamanın ihtiyaçlarına uygun yeni kanunlar oluşturmak, hem de bu kanunların gereğine
uygun şekilde tatbik edilmesine çalışmaktır. 6 Sait Halim Paşa’nın Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi
hakkındaki görüşleri incelendiğinde onun da Elmalılı gibi, bir toplumun anayasası ve kanunlarının
kendi yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olması gerektiği üzerinde durduğu görülür: 7
Bizim gibi aşırılıktan aşırılığa düşen bir milletin meşrutiyet idaresini kurarken
gösterdiği başarısızlığın onu mazideki hataya tekrar sevketmesinden korkulur.
Bu hata, çektiği felaketlerin en birinci sebebi olan mutlakiyet idaresidir. Bu
uğursuz maziye dönüş ise adeta intihar demektir. Çünkü ne denirse densin,
bundan sonra meşruti idareden başka bir idare bizim işimize gelmez. Bize ciddi,
şeref ve namusa uygun bir meşruti idareyi temin edebilecek olan ise, ancak
gerçeklere ve faaliyete dayanan, milli usul ve adetlerimize, ictimai ve siyasi
fikirlerimize uygun bir anayasa olabilir.
Aslında hem Elmalılı’nın hem de Sait Halim Paşa’nın üzerinde önemle durduğu mesele şudur: Her
toplumun kendine özgü koşulları ve zamanla değişen ihtiyaçları vardır. Osmanlı toplumunun
mevcut durumu değerlendirildiğinde mutlakiyetten ziyade meşruti bir yönetimin ve yeni bir
anayasanın gerekliliği kaçınılmazdır. Fakat her ne yenilik yapılırsa yapılsın Batı dünyasından direk
taklit etmek yerine Osmanlı ve İslam medeniyetinden esinlenilmesine dikkat edilmelidir.
b. İslam Medeniyetinde İlerleme Tezahürleri
Milye, konuşmasında Müslümanların donuk, tembel ve uyuşuk olarak tanımlanmasına da karşı
çıkmaktadır, çünkü onlar artık yeni bilimsel gelişmelerle ilgilendiklerini ve bunları kendi
ülkelerinde uyguladıklarını göstermeye başlamışlardır. Bunun en belirgin örneklerinden biri II.
Abdulhamit tarafından Medine ile Şam arasına inşa ettirilen ve mali anlamda Müslümanların da var
güçleriyle desteklediği Hicaz Demiryolu’dur. Fakat hala bazı Fransızlar, Müslümanlar ve
Hristiyanlar arasında gerçekleşen Haçlı Seferlerinin kötü hatıralarının tesiri altında kalarak
Müslümanlardan tedirginlik duymaya ve onlara düşmanlık beslemeye devam etmektedirler. Oysa
Milye’ye göre Batı dünyasının yapması gereken İslam medeniyetindeki ilerleme hareketini fark
edip eski düşmanlıkları bırakarak İslam dünyasına dost elini uzatmak ve kendileriyle beraber onları
da medeniyet yoluna ulaştırmaktır.
c. İslam Medeniyetine Vakıf Olmanın Yolları
Milye, İslamiyeti ve İslam medeniyetini araştırmanın gerekliliği üzerinde durduktan sonra İslam
medeniyetine vakıf olmanın iki temel yolunu açıklamıştır. İlk olarak, Kur’an ve diğer dini
kaynaklar araştırılarak Müslümanları ilim tahsiline teşvik eden ayet ve hadisler tespit edilebilir.
Fakat bu süreçte iki sorunla karşılaşılabilir. Birincisi, İslam ve Müslümanları müdafaa etseler de
kendisi gibi Müslüman olmayan Avrupalı araştırmacılar bu noktaları tespitte ehil değildirler.
İkincisi, nasları anlama noktasında fakih ve müfessirlerin görüşlerine başvurulduğundan ayet ve
hadislerde ilim tahsiline dair vurgu var diye Müslümanlar da ilme değer veriyor şeklinde bir sonuca
varılamaz. İslam medeniyetine vakıf olmanın diğer yolu ise İslamiyetin ortaya çıkışında dinin ne
derece önemli olduğunu tarihsel bilgilere dayanarak ortaya çıkarmaktır, böylece İslam’ın neden bu
denli hızlı yayıldığı da anlaşılmış olacaktır.
Elmalılı M. H. Yazır, aynı eser, s. 430-431.
Sait Halim Paşa, “Meşrutiyet”, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi: Metinler/Kişiler, (haz.) İsmail Kara (İstanbul: Risale,
2019), s. 145.
6
7
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3. HRİSTİYANLIK-İSLAMİYET KARŞILAŞTIRMASI
a. Siyaset Bakımından İslamiyet ve Hristiyanlık
Milye, İslamiyetin bu derece yayılmasının en büyük sebebi olarak Bizans İmparatorluğu’nun
Hristiyanlığı devlet dini yapması olarak görmektedir. Roma’nın eski dini de hükümet dini
yapılmıştır, fakat o din fethedilen bölgelerin inancını da kendi bünyesine katarken Bizans’ta durum
tam tersidir. Bizans Devleti Hristiyanlığı resmi olarak kabul ettikten sonra yeni dinin yayılması için
çok büyük bir gayret göstermiş, fakat kaynakların büyük çoğunluğunun bu amaç için kullanılması
devletin zayıflamasına sebep olmuştur. Bunun yanında, Hristiyanlık akidesi üzerine gerçekleşen
tartışmalarda çok fazla kan dökülmüş ve bu ihtilaflar devlete büyük zarar vermiştir. Kısacası
Hristiyanlığı benimsemek Batı dünyasına büyük zarar vermiştir.
Elmalılı’nın, Milye’nin Hristiyanlığın Batı dünyası üzerindeki etkisi hakkındaki yorumlarından
sonra düştüğü dipnot dikkat çekicidir. Elmalılı, Batı için dinden uzaklaşmanın terakkiye sebep
olduğu konusunda Milye ile hemfikirdir. Ayrıca Hristiyanlığın hükümet dini olamamasının
sebeplerini de şu şekilde sıralar: En temel akidesi (teslis) vahdete aykırı olduğundan devleti ve
toplumu bir arada tutması düşünülemez. Hükümet yürütme faaliyetini gerçekleştirebilmek için
kanuna ihtiyaç duyarken İncil bu anlamda bir yasa/kanun içermez. Son olarak, Hristiyanlık diğer
dinlere karşı hoşgörülü değildir, onları içinde barındırmaz, aksine zor kullanarak herkesi kendi
inancına çekmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, Namık Kemal ünlü Renan Müdafaanamesi’nde,
İslamda ruhaniyet ve siyasetin birbirinden ayrılmamış olmasını eleştirenlere karşı çıkarak Batı
dünyasında bu ayrımın neden ortaya çıktığını açıklamıştır. Buna göre, Hristiyanlıkta “Kayser’in
hakkını Kayser’e veriniz” kaidesi hakimken ruhban sınıfının dünya işlerine çok fazla müdahale
etmesi toplumun çok büyük sıkıntılar çekmesine sebep olduğundan din adamlarının faaliyetleri
sadece uhrevi alanla sınırlandırılmıştır ve aslında bu Avrupa devrimlerinin en büyük kazançlarından
biri olmuştur. 8 Kısacası, Hristiyanlığın siyasete müdahale etmesinin Batı dünyası üzerindeki
olumsuz etkisi hakkında Milye, Renan ve Namık Kemal hemfikirdir.
b. Medeniyet Birikimi Bakımından İslamiyet ve Hristiyanlık
Milye’ye göre, 7. yüzyılda İslamiyetin durumuna bakıldığında ise tam tersi bir manzarayla
karşılaşılmaktadır. Devlet tek bir merkezden yönetilmektedir, İslam dininde Allah ile kul arasına
kimsenin girmesi mümkün değildir. Ayrıcalıklı bir ruhban sınıfı yoktur. Hristiyanlıktaki bekarlık
meselesi ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca İslamiyet hem dünya hem de ahiret işleriyle meşgul olma
esasına dayanmaktadır. Kısacası İslam insanların ihtiyaç ve fıtratına çok uygun emirler vaz etmiştir.
Tüm bu sebeplerden ötürü bu dönemde İslam Hristiyanlığa üstün gelmiştir. Müslümanlar diğer
dinlere mensup halka da baskı yapmamış, kendi inançlarını yaşamaları noktasında özgür
bırakmıştır, bu nedenle hükmü altında yaşayanlar da barış ve huzur içinde yaşamlarını
sürdürmüşlerdir. Fakat Milye’nin İslam’ın yükselişinde en önemli gördüğü faktör İslam’ın vahdet
inancıdır. Bu inanç insan için o kadar tabi ve fıtridir ki önünde hiçbir engel duramamıştır. Milye bu
durumu şöyle özetler: “Araplar fıtrat-ı beşeriyeye mülâyim aka’id ile meydana çıkıp hayat-ı
dünyeviyeye değeri kadar ehemmiyet verdiler. Onlara muasır olan Nesârânın aciz kaldıkları ulûm
ve fünûn ve âdâb ve içtihatlarıyla terakkî etti». 9
Milye medeniyeti dinin de üzerinde bir kavram olarak görmektedir ve ona göre medeniyetin ruhu
bütün eksikliklerden uzak olarak en kamil haliyle İslamiyette tecelli etmiş, ve çok güzel ürünler
vermiştir. Müslümanlar ilim ve fende Platon yerine Aristo felsefesinden istifade etmişler, bu da
onların tabiat ilimleriyle daha çok meşgul olmalarına ve şiir ve sanatta çok ileri seviyelere
gelmelerine sebep olmuştur. İslamiyet hem Fars medeniyetinin birikiminden istifade etmiş, hem de
Namık Kemal, Renan Müdafaanamesi (nşr. M. Fuat Köprülü, Ankara: Güven Matbaası, 1962), s. 52.
Elmalılı M. H. Yazır, “İslamiyetle Medeniyet-i Cedide Birleşebilir mi?”, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, (haz.)
A. Cüneyd Köksal ve Murat Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları, 2019), s. 89.
8
9
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İspanya’da Latin ruhu ile İslamiyet birleşmiştir. Milye dinlerin dışarıdan gelen etkilerle nasıl daha
kuvvetli hale geldiğini şöyle açıklar: «Her dîn-i a’zam kuvvetini te’sîrât-ı hariciyeden ve nefsü’lemrde o dinin bu te’sîrât-ı hariciyeyi derece-i kabulünden müstemidden istihsâl eder». 10 Elmalılı
Hamdi Yazır, burada düştüğü dipnotla dinde değişen ve değişmeyen hususları açıklamış, aslında bir
anlamda bütün fıkıh usulünü çok kısa bir şekilde özetlemiştir.
Milye daha sonra Endülüs’teki İslam Devletinden övgüyle bahsederek, o dönemde Kurtuba şehrinin
mimari alanında ne kadar gelişmiş olduğuna işaret etmektedir. Bu refah ve gelişmişliğin arkasında
tecrübeli, ahlaklı ve hükmü altında yaşayan insanların mutluluk ve huzurunu önemseyen devlet
yöneticilerinin gayret ve çalışmaları vardır. Endülüs’teki sekiz yüz senelik İslam hakimiyeti göz
önüne alındığında, en az Roma ve Yunan devletleri kadar hüküm sürdüğü ve elinin altındaki
beldeleri adalet ve müsamahayla yönettiği görülür. Bu da onun tarihte büyük bir medeniyet
meydana getirdiğinin en büyük göstergesidir.
4. İSLAMİYETLE HRİSTİYANLIĞIN İLİŞKİSİ
a. İslamiyetle Hristiyanlığın İ’tilafı
Milye İslamiyetle Hristiyanlığın i’tilafı meselesi üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmaktadır.
Müslümanların Endülüs’te Hristiyan ahaliye çok kötü muamele ettiğiyle ilgili iddialar varsa da
bunlar yanlıştır. Müslümanlar hakimiyetlerinin en zorlu dönemlerinde bile Hristiyanlara
müsamahalı davranmışlardır. Milye’ye göre Müslümanlarla olan ilişkiden Hristiyan dünyası çok
istifade etmiştir, onların olumlu özellikleri Hristiyan dünyasını da etkilemeye başlamıştır. Milye bu
etkilenmenin boyutlarını şöyle açıklar: “Maddiyat hasbiyle olan ahvâl bu merkezde idi. Halbuki
ulûm ve âdâb cihetiyle de Avrupa âlemi tamam üç yüz sene âlem-i İslâmdan iktibâs-ı envâr eyledi
ve bugünki Medeniyet-i Garbiye bu iktisâbâtın semere-i müstahsalesi demektir”. 11 Milye’nin
Batının son dönemdeki ilerlemesini büyük oranda İslam medeniyetinden aldığı birikime
dayandırması, onun bir neticesi olarak görmesi oldukça dikkat çekicidir. Milye Haçlı Seferlerinden
İstanbul’un fethine kadar İslam ve Hristiyan medeniyetleri arasında etkileşim ve iletişimin dostane
ve olumlu olduğunu iddia etmektedir. Hatta Katolik Kilisesi bu etkileşimden pek de memnun
olmamıştır.
b. İslamiyetle Hristiyanlığın Ayrılığı
Milye, iki medeniyet arasındaki iletişimi kesintiye uğratan iki önemli hadise olarak 1453 Türklerin
Konstantiniyye’yi istilası ve 1492 İspanyolların Gırnata’yı istilasını görmektedir. Gırnata İstilasında
Müslüman ahali çok büyük eziyet ve zulümlere maruz kalmıştır. İspanyollar şehri yakıp yıkarken
Hristiyanlığa hizmet gayesi taşımışlardır, fakat aslında yaptıkları Hristiyanlığın doğasına aykırıdır.
Gırnata’da yapılanlar büyük bir medeniyetin bıraktığı izlerin harabeye dönmesine, yok olmasına
sebep olmuştur. Elmalılı, Milye’nin İslam medeniyetinin çöküşünü Hristiyan alemiyle
münasebetinin kesilmesine bağlamasına ve Müslümanların durumunu aşısız yabani zeytin
ağaçlarına benzetmesine karşı çıkmaktadır. Ona göre, Müslümanların aşıya ihtiyacı yoktur, yalnızca
her yanını saran mikroplardan kurtulması gerekmektedir. Yani aslında kökleri hala sapasağlamdır.
“Süleymaniye Kürsüsünde” şiirinde bir milletin gelişimini büyük bir ağacın çiçeklenmesine
benzeten Mehmet Akif Ersoy ise, ağacın hastalanması durumunda ne yapılması gerektiğini şu
dizelerde açıklamaktadır: 12
Hastalanmışsa ağaç, gösteriniz bir bilene;
Bir de en çok köke baksın o bakan kimse yine.
Elmalılı M. H. Yazır, aynı eser, s. 90.
Elmalılı M. H. Yazır, aynı eser, s. 94.
12
Mehmet Âkif Ersoy, Safahat (haz. Ömer Rıza Doğrul, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1987), s. 188.
10
11
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Aşılarken de vurun kendine kendinden aşı.
Şâyet isterseniz ağacın donanıp üstü, başı,
Benzesin taze çiçeklerle bezenmiş geline;
Geçmesin, dikkat edin, balta çocuklar eline!
İşte dert, işte devâ, bende ne var? Bir tebliğ...
Size âid sizi tahlîs edecek sa’y-i belîğ.
Kısacası, Mehmet Akif’e göre, İslam medeniyetinin eski ihtişamına kavuşması için bir aşı
gerekiyorsa da o aşı yine kendi ruhundan olmalıdır. Köklere asla zarar verilmemelidir, çünkü dinin
özünde bir problem yoktur. Aslında Akif, Çağdaş İslam Düşüncesinin en büyük argümanlarından
birini dile getirmektedir: İnhitatın sebebi İslam’da değil Müslümanlardadır. Eğer Müslümanlar
kendi hallerini yine kendi köklerinden beslenerek düzeltirlerse o ağaç yine çiçek açıp meyve
vermeye devam edecektir.
SONUÇ
Sonuç olarak, Milye’ye göre, Avrupa medeniyetinin ulaştığı ilerlemeyi ve diğer milletler üzerindeki
etkisini itiraf etmek gerekir. Diğer yandan, son iki yüz yıllık tarihsel sürece bakıldığında
Avrupalıların hala diğer millet ve dinlere karşı katı yürekli olduğu görülmektedir. Aslında yaşanan
kötülüklerin sebebi Hristiyan dünyasıyla İslam alemi arasındaki irtibatın kesilmesidir. Kısacası, şu
an gelişim açısından önde olan Batı medeniyeti ise de İslam’la irtibatın en kısa zamanda tekrar
kurulması gerekmektedir. Nasıl bir zamanlar Avrupa İslam sayesinde çok ileri bir seviyeye
ulaştıysa, şimdi de Avrupa Müslümanların elinden tutarak onları Medeniyet-i Cedide ile
tanıştırmalıdır. Elmalılı ise dipnotlarında da vurguladığı gibi, İslam’ın Medeniyet-i Cedide yani
modern Batı medeniyetiyle birleşmesi bağlamında Milye’den farklı düşüncelere sahiptir. Öncelikle
her iki medeniyetin tarihi tecrübesinin ve siyasi-toplumsal yapısının farklı olduğu gözden
kaçırılmamalıdır ve atılacak yeni adımlarda şeriatın muhafazasına ve İslam medeniyetinin ruhundan
beslenmeye dikkat edilmelidir. Sait Halim Paşa ve Mehmet Akif’in de vurguladığı gibi İslam
medeniyetinin son dönemde yakalandığı bu hastalığın şifası yine kendinden gelecektir. Aksi halde
İslam’ın Medeniyet-i Cedide yolunu körü körüne taklit etmesi ona faydadan çok zarar getirecektir.
KAYNAKÇA
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Yazır, Elmalılı M. Hamdi, “İslamiyetle Medeniyet-i Cedide Birleşebilir mi?”, Meşrutiyetten
Cumhuriyete Makaleler, (haz.) A. Cüneyd Köksal ve Murat Kaya, İstanbul: Klasik
Yayınları, 2019, s. 83-96.
Yazır, Elmalılı M. Hamdi, “Mühim Bir Makale: (Kanun-i Esasi, Kanunlaştırma Hareketi, İctihat)”,
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi: Metinler/Kişiler, (haz.) İsmail Kara, İstanbul: Risale,
2019, s. 429-435.

https://www.29ekim.org/

383

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZİSTAN’ın DEVLET OKULLARINDA DİN EĞİTİMİ
UYGULAMALARI
RELIGIOUS EDUCATION AT THE STATE SCHOOLS OF KYRGYZSTAN FROM PAST TO
PRESENT
Cazgül COLALİYEVA
Araş. Gör., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,https://orcid.org/0000-0003-2331-7951
Özet
Kırgızistan’da son otuz yılda ekonomik, siyası, sosyal ve dini alanlarda önemli değişiklikler
yaşanmıştır. Bu gelişmelerin içinden din alanındaki gelişmeler özel dikkate değerdir. Zira Sovyet
dönemi boyunca baskı altında olan din müessesesi, 1991 yılında özgürlüğe kavuşmuştur ve bu
tarihten sonraki yıllarda Kırgız Müslümanının profili oldukça olumlu bir şekilde değişmiştir.
“Demokrasi”, “din ve vicdan özgürlüğü”, “laiklik” gibi kavramlar siyasi ve bilimsel çevrelerin
hayati anlamda sözcüklerine dönüşmüştür. Günümüzde vatandaşlar herhangi bir dine ait olup
olmadıklarını açık bir şekilde ilan edebilmekte, dinin gereklerini evde veya mabedlerde yerine
getirebilmektedirler. Genel olarak ülkede din ve vicdan özgürlüğünün devlet tarafından garantiye
alındığını söylemek mümkündür.
Din ve vicdan özgürlüğü ülkedeki din eğitimi konusundaki gelişmelere de etki etmiştir. Özellikle,
formal din eğitimi konusunda ülkede önemli mesafeler katedilmiştir. Böylece, bağımsızlığın ilk
gününden itibaren devlet okullarında din eğitiminin verilip verilmemesi meselesi konuşulmaya
başlanmış, özellikle “laiklik” kapsamında devlet okullarında din eğitiminin meşruiyeti konusu
yoğun tartışmalara neden olmuştur. Bu arayışların sonucunda devlet okullarında din eğitiminin
birkaç uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ancak bugün için de uygun din eğitimi modeli arayışları
hala devam etmektedir.
İşte bu tebliğimizde geçmişten günümüze Kırgızistan’ın devlet okullarındaki din eğitimi
uygulamaları incelenecektir. İlk olarak Kırıgzistan’ın bazı bölgelerinde seçmeli ders mahiyetinde
okutulan “Iyman” (İman) dersi ele alınacaktır. Bu kapsamda “iman” kavramının anlamı üzerinde
yapılan tartışmalara, dersin içeriğine ve ders öğretmeni konusundaki problemlere değinilecektir.
İkinci olarak günümüzde ülkede zorunlu olarak okutulan “Adep” (Edep) dersi ele alınacaktır.
Üçüncü ve son olarak da, 2016 yılından itibaren bazı okullarda pilot uygulama olarak okutulan “Din
Madaniyatının Tarıhı” (Din Kültürü Tarihi) dersi, amaç, muhteva, ders öğretmeni, derse ayrılan
süre gibi konular açısından analiz edilecektir. Tebliğin sonuç kısmında Kırgızistan’ın okullarındaki
din eğitiminde yaşanan problemler ele alınacak ve Türkiye’nin okulda din eğitimi alanındaki
tecrübeleri dikkate alınarak, önerilerde bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, okulda din eğitimi, din dersi, Iyman dersi, Adep dersi, Din
Kültürü Tarihi dersi.
Abstact
In the last thirty years significant changes have been experienced in economic, political, social and
religious fields of Kyrgyzstan. Changes in religious sphere deserve a special attention. Religious
institutions, which were under pressure during the Soviet period, got freedom in 1991, and the
profile of the Kyrgyz Muslim changed in a very positive way in the years after this date. Concepts
such as "democracy", "freedom of religion and conscience", "secularism" have become vital words
of political and scientific circles. Today, citizens can openly declare their belonging to any religion
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and fulfill the requirements of the religion at home or in shrines. In general, it is possible to say that
freedom of religion and conscience is guaranteed by the state.
Freedom of religion and conscience has also influenced the development of religious education in
the country. In particular, significant progress has been made in the country regarding formal
religious education. Thus, from the first day of independence, the issue of whether or not religious
education should be given in public schools started to be discussed, and the legitimacy of religious
education in public schools within the scope of “secularism” caused intense discussions. As a result
of these searches, several attemts of religious education have been realized in public schools.
However, the search for a suitable religious education model still continues today.
In this paper, religious education in Kyrgyzstan's state schools from past to present will be
examined. First of all, the "Iyman" (Iman) course, which was taught in some regions of Kyrgyzstan
as an elective course, will be analyzed. In this context, discussions on the meaning of the concept of
"iman" (faith), the content of the course and the problems regarding subject teacher will be
mentioned. Secondly, “Adep” (Edep) course, which is taught in the country today, will be
discussed. Third and lastly, the “Din Madaniyatinin Tarihi” (History of Religious Culture) course,
which has been taught as a pilot practice in some schools since 2016, will be analyzed in terms of
purpose, content, teacher, and time allocated to the lesson. In conclusion part of the paper the
problems in religious education in the schools of Kyrgyzstan will be discussed. As a result some
recommendations will be given taking into account Turkey’s the experience in the field of religious
education.
Keywords: Kyrgyzstan, religious education at school, religious course, Iyman lesson, Adep lesson,
History of Religious Culture lesson.
GİRİŞ
Bağımsızlığın ilanıyla Kırgızistan yoğun ekonomik, siyasi ve sosyal değişikliklere maruz kalmıştır.
Son 15 yıl içinde siyasi çalkantılar yaşanmasına rağmen, ülkemizde demokratik süreçler hızla
devam etmektedir. Ülkedeki din-devlet ilişkilerine gelince, bu konuda bağımsızlığın ilk
günlerindeki yaklaşım nasıl ise, genel itibariyle günügünümüzde de aynıdır. Din-devlet
ilişkilerindeki genel yaklaşım Kırgız Cumhuriyeti’nin Anayasa’sının ilk maddesinde şöylece ifade
edilmiştir: "Kırgızistan Cumhuriyeti laik, hukuk devleti temeline dayalı egemen, üniter ve
demokratik bir Cumhuriyettir". 1 Yani din-devlet ilişkilerinde laiklik prensibi esastır. Demokratik
düzenlemelere geçen Kırgızistan öncelik olarak ulusal ve uluslararası hukuki belgeler ile din ve
vicdan özgürlüğü garantiye alınmıştır. Genel itibariyle Kırgızistan’da din konusunda olsun, başka
hususlarda olsun liberal yaklaşım hakimdir. Maalesef, din konusunda böyle bir yaklaşımın birtakım
ters etkilerinin olduğunu da görmekteyiz. Zira, devletin garanti ettiği din ve vicdan özgürlüğünden
faydalanarak, 1990’lı yıllardan itibaren yabancı ülkelerden farklı dini grup ve cemaatler gelmiştir. 2
Böylece, “Kırgız Cumhuriyeti Din İşleri Devlet Komisyonu”nun 2020 yılı için verdiği bilgilere
istinaden, ülkede toplam 3385 dini grup ve cemaat faaliyet göstermektedir. Bu cemaatlerin çoğu
eğitimsel faaliyetleri yerine getirmektedirler. 3 Bazı araştırmacılar farklı dini cemaatlerin faaliyet
göstermesi ülkenin birlik ve beraberliği için bir tehdit unsuru olabileceğini ileri sürmektedirler.
Onların kanaatine göre, ülkede dini istikrarı korumanın etkili yolu devlet okullarında din dersini
okutmaktır. Okulda din eğitimi konusu günümüze kadar yoğun tartışmalara neden olmuştur. Zira,
Konstitutsiya Kırgızskoy Respubliki ot 27 iyunya 2010 goda. Statya 1, punkt 1. http://www.stat.kg/media/files/1bfbed49-805c4460-8988-dad9b7341f70.pdf (Erişim 19 Ekim 2020).
2
Ülkede faaliyet gösteren dini gruplar hakkında geniş bilgi için bk. Bakıt Murzaraimov, Egemendüülüktön kiyin Kırgızstandagı
diniy abal (Mümkünçülüktörü jana koopsuzduktarı), Bakıt Murzaraimov-Mustafa Köylü, “Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da
Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri ve Camiler”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23/1 (Haziran 2019), 193-211.
3
Kırgız Cumhuriyeti Din İşleri Devlet Komisyonunun resmi sitesi http://religion.gov.kg/ru/religion_organization/registered/all
(Erişim 19 Ekim 2020).
1
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okulda din eğitiminin savunucuları olduğu gibi, karşıtları da bulunmaktadır. Tartışmalar, “laiklik”
kavramının ülkedeki uygulanış biçiminden kaynaklanmaktadır. Örgün eğitim kurumlarında din
eğitiminin verilmesine karşı olanlar, ülkenin laik yapısı gereği, devlet kurumlarında din eğitiminin
verilmesinin mümkün olmadığını ileri sürmektedirler. Bu kesimin fikrine göre, laik devlette din ile
devlet kurumları birbirinden ayrı olması gerekmektedir. Din eğitiminin devlet kurumlarında
verilmesi gerektiğini savunanlar ise laikliği, “devletin ülkedeki tüm dini gruplara eşit tutum
sergilemesi” şeklinde yorumlamaktadırlar. Bu sebeple devletin vatandaşlarına din eğitimini doğru
bir şekilde vermesi beklenmektedir. Bu tür tartışmalara rağmen, özellikle son yıllarda ülkenin resmi
eğitim kurumlarında din eğitiminin sağlanması ülke güvenliği için önemli bir faktör olduğuna dair
farkındalık oluşmuştur. 4
Günümüze kadar okulda din eğitiminin birkaç denemesinden bahsetmek mümkündür. İşte bu
tebliğimizin amacı bağımsızlık yıllarında Kırgızistan’da din dersi uygulamalarını ele almaktır. İlk
olarak Kırıgzistan’ın bazı bölgelerinde seçmeli ders mahiyetinde okutulan “Iyman” (İman) dersi ele
alınacaktır. Bu kapsamda “iman” kavramının anlamı üzerinde yapılan tartışmalara, dersin içeriğine
ve ders öğretmeni konusundaki problemlere değinilecektir. İkinci olarak günümüzde ülkede zorunlu
olarak okutulan “Adep” (Edep) dersi ele alınacaktır. Üçüncü ve son olarak da, 2016 yılından
itibaren bazı okullarda pilot uygulama olarak okutulan “Din Madaniyatının Tarıhı” (Din Kültürü
Tarihi) dersi, amaç, muhteva, ders öğretmeni, derse ayrılan süre gibi konular açısından analiz
edilecektir. Tebliğin sonuç kısmında Kırgızistan’ın okullarındaki din eğitiminde yaşanan
problemler ele alınacak ve Türkiye’nin okulda din eğitimi alanındaki tecrübeleri dikkate alınarak,
önerilerde bulunacaktır.
Bağımsızlık yıllarında Kırgızistan Okullarında Din Dersi Uugulamaları
Bağımsızlığın ilk yıllarında Kırgızistan okullarında din eğitimi konusu en önemli konulardan biri
olmuştur. Bir taraftan halkın yoğun bir şekilde dine yönelmesi, diğer taraftan yeni hükümetin din
konusundaki demokratik yaklaşımı tetikleyici faktör olmuştur. Günümüze kadar okulda din
öğretimi uygulamalarının birkaç örneğinden söz etmek mümkündür.
İlk uygulama olarak; 1992-2002 yılları arasında bazı Kırgızistan okullarında seçmeli olarak, 20022003 eğitim-öğretim yılında ise ülke genelinde zorunlu olarak okutulan İman dersini belirtebiliriz.
İman dersi 2004 yılında Edep dersi olarak değiştirilmiştir ve günümüzde bu ders Kırgızistan’ın
devlet okullarında zorunlu olarak okutulmaktadır . Son deneme, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından
itibaren bazı okullarda pilot uygulama olarak okutulan Din Kültürü Tarihi dersidir.
1. İman Dersi (Iyman Sabagı)
İman dersi 1992-1993 eğitim-öğretim yılından itibaren bazı okullarda seçmeli ders olarak
okutulmaya başlanmıştır. Eğitim Bakanlığı tarafından İman dersinin programı ve ders kitabı 2003
yılına kadar geliştirilememiştir, bu nedenle bu dersin içeriği okul idarelerinin takdirine bırakılmıştır.
Böylece, 1990’dan 2003’e kadar, “Iyman” dersi farklı görüş ve içerikte okutulmuştur. Genel olarak,
özel inisyatifle geliştirilen üç farklı İman dersi programı mevcuttu ve öğretmenler bu
programlardan istifade ediyorlardı. 5 “Iyman” kelimesinin anlam muğlaklığı bu dersin
okutulmasındaki farklı uygulamalara yol açmıştır. Bazı okullarda İman dersi, dini bilgilere ağırlık
Kırgızistan’da okulda din öğretiminin hukuki temelleri hakkında geniş bilgi için bk. Z. D. Çotayev, “Vliyaniye religiyoznogo
faktora na sotsialno-politiçeskuyu situatsiyu v Kırgızskoy Respublike: Sotsiologiçeskoe issledovaniye”, (PDF: Gosudarstvennay
komissiya po delam religiy Kırgızskoy Respubliki, 2016). Cazgül Colaliyeva, “Din Öğretimi Temelleri: Kırgızistan Örneği”, MANAS
Sosyal Araştırmalar Dergisi 7/3 (Ağustos 2018), 279-295.
4

5

Bu programlar hakkında geniş bilgi için bk. I-X klasstarda ıyman sabagın okutuunun boljolduu programması (1992-1993-okuu jılı
üçün), tüz. B. Nurunbetov, М. Bayımbetov, А. Köçkönov, А. Tölönbaev (Oş, 1992). Dastan Sarıgulov, Iyman sabagı (tüpkü tüşünüktör)
(Bişkek, 2004). Özübek Çotonov, Iyman sabagı: Filosofiyalık, publitsistikalık oy-tolgoolor (Bişkek: Mega mediya, 2004).
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verilerek, bazılarında ise milli değerlere ağırlık verilerek okutulmuştur. Ders öğretmeni konusunda
da farklı uygulamalar söz konusu olmuştur; mesela, bazı okullarda bu dersi din görevlileri vermiş,
bazılarında ise edebiyat öğretmenleri vermiştir. 6
Halk tarafından talep görmesine rağmen, sistematik programın, ders kitabının, konuya vakıf olan
eğitimcilerin eksikliği ve diğer problemler neticesinde İman dersi istenen başarıyı gösterememiştir.
Program düzensizliğini gidermek amacıyla, 2003 tarihinde Eğitim Bakanlığı tarafından İman
dersinin resmi programı hazırlanmış olup, ülkenin tüm resmi okullarında haftada bir saat olmak
üzere, zorunlu olarak okutulması kararlaştırılmıştır.
Program 1–11 sınıflar için hazırlanmıştır. Programın sunuş kısmında şu ifadeler yer almıştır: “Bu
program gelişmekte olan ülkemiz için önem taşıyan İman dersi ile ilgili düzensizlik ve tek program
sorununun çözümü için resmi olarak sunulmuştur”. Programın muhtevasını milli eğitim, ahlak
ilkeleri, manevi değerler, örf adetler, insani değer ve erdem konuları oluşturmuştur. Programda dini
bilgiler de yer almıştır, ancak sistematik bir şekilde yer verilmemiştir. Dini bilgiler program
boyunca serpiştirilmiş olup genel ahlak eğitimi çerçevesinde verilmiştir. Buna göre ders, din dersi
olmaktan ziyade, genel kültür çerçevesi içinde ahlak eğitimini amaçlayan bir ders haline gelmiştir.
Yeni programda, dersin adında geçen “Iyman” kavramı dini literatürdeki anlamı ile
kullanılmamıştır. Türkçeye çevirildiğinde, “Iyman” kelimesi “iman, inanç” anlamına gelmektedir,
ancak Kırgızcada “Iyman” kelimesi vicdan, ahlak ve onur anlamını da içermektedir. Dolayısıyla,
“Iyman Sabagı” ile bir ahlak dersi kastedilmiş olup, İman dersinde genel ahlak konularına vurgu
yapılmıştır.
İman dersinin zorunlu hale getirilmesiyle dersin adındaki “Iyman” kavramına yüklenen farklı
anlamlar, dersin içeriğinin tartışılmasına neden olmuştur. Bazıları 'ıyman' kavramının inanç
anlamına geldiğini, dolayısıyla ders içerisinde toplumun dini inancı ile ilgili konuların işlenmesi
gerektiğini söylerken, bazıları da Kırgız dilinde imanın ahlak, onur ve kültür gibi anlamları içerdiği
düşüncesinden hareketle, dersin kültürel konularla sınırlı olmasının laik eğitim anlayışına daha
uygun düşeceğini belirtmişlerdir. Bu tartışmaların sonucu olarak, “Iyman” kelimesinin yanlış
yorumlara neden olduğu, dini muhteva yüklenmiş olması gerekçesi ile Kırgızistan Bilimler
Akademisinin teklifi ile İman dersi Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 tarihinde
çıkartılan 545 Sayılı Özel Kanun doğrultusunda Edep dersi (Adep Sabagı) olarak değiştirilmiştir. 7
2. Edep Dersi (Adep Sabagı)
Edep dersi Kırgızistan okullarında 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu olarak
okutulmaktadır. Öncelikle Edep dersinin İman dersi gibi bir din dersi olmayıp, genel kültür dersi
olduğunu belirtmek gerekir. Ders müfredatında din ile ilgili konular oldukça az olup, İslam dini
sadece kültürün bir unsuru olarak ele alınmaktadır. Dersin muhtevası Kırgız halkının milli
değerleri, ahlaki ilkeleri, örf adetleri ile ilgili konuları içermektedir. Edep dersi toplumun ahlaki ve
manevi değerlerinin tekrar güçlendirilmesini, öğrencilerin milli ideoloji ilkeleri doğrultusunda
eğitilmesini, onlara temel ahlaki, manevi ve insani değerlerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Edep dersinin başlıca amacı okul öğrencilerinin milli ideolojiye uygun ahlaki, manevi ve kültürel
değerleri kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaç öğrencilerde derin ahlaki şuur ve anlayışın oluşumu
ve kazanımı, ahlaki ilkelerin öğretilmesi, günlük yaşantı ve ilişkilerde ahlaki ilkelerin uygulanması
ile gerçekleştirilebilir. Edep dersinin ders olarak önemi şöyle ifade edilmiştir: “Dersin muhtevası

6

Bu konuda geniş bilgi için bk. Mustafa Köylü – Sayfulla Bazarkulov, Din pedagogikası (Bişkek: Kırgız-Türk “Manas” Universiteti
basılmaları, 2018), 158-159.

7

Dilaram Akramova, Kırgızistan’da Orto Mekteplerdeki “Adep Sabagı” Dersinde Din Eğitimi İle İlgili Amaçların Gerçekleşme Düzeyi (Oş
Örneği), (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006), 26-27.
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Kırgız halkının yüzyıllar boyunca oluşturulan milli eğitim ahlak ilkeleri, örf adet, manevi değerleri
ve bütün insani değer ve erdem konularından oluşmaktadır”. 8
Edep dersinde halkın asırlarca yaşattığı ve nesilden nesle aktarageldiği geleneklerin, örf adetlerin ve
manevî değerlerin öğrenciler tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı dersin
metodolojik kısmında soru-cevap, münazara, beyin fırtınası, görüşme v.b. aktif yöntemlerin
uygulanması önerilmektedir. Buna ilaveten, öğretmenler tecrübelerini öğrencilerle paylaşabilecek
yaşlıları, ebeveynleri, el sanatları ustaları, bilim adamları ve akademisyenleri, manevî ve ahlâki
yönden zengin olan insanları derse davet ederek, karşılıklı konuşma yöntemiyle ders yapabilirler.
Değerlerin oluşması uzun ve çok çaba gerektiren bir süreç olması nedeniyle, Edep dersi
öğretmenleri sürekli ebeveynlerle işbirliği içerisinde olmalıdırlar. 9
Öğretim programı 1–11. sınıfları içine almaktadır. Her sınıfa haftada 1 saat olmak üzere senede 34
saat okutulmaktadır. Öğretim programı aşağıdaki üniteler şeklinde düzenlenmiştir:
1–4. Sınıflar “Adep” ünitesi
5–7. Sınıflar “Miras” 10 ünitesi
8. Sınıf “İnsan” ünitesi
9. Sınıf “Aile” ünitesi
10. Sınıf “Halk Tanıma” ünitesi
11. Sınıf “Kültür” ünitesi 11
Edep dersinde kısmen de olsa din ile ilgili konulara yer verilmektedir. Bu konuları aşağıdaki şekilde
özetleyebiliriz:
1-4. sınıflarda “Ahlak alfabesi”, “Aile ahlâkı”, “Oruç”, “Dünya dinleri”, “İslâm Ahlâkı” gibi
konular yer almıştır. Ahlâk alfabesi konusunda vicdan, namus, ahlâk kavramları açıklanmıştır.
5-7. sınıfların “Miras” ünitesi şu dini konuları içermektedir: Oruç, orucun özellikleri ve oruç
kavramının açıklanması. Ramazan ayında verilen fıtır sadakasının anlamı ve önemi.
Yardımseverliğin önemi. Kutsal ziyaret yerleri ve türbeler (Manas türbesi, Burana Minaresi,
Süleyman dağı, Taşrabat, Kurmanbeyin Koş Arık türbesi vb.) hakkında bilgi verilmesi. Hz.
Muhammed’in “Yarın kıyamet kopacağını bilsen de fidan dik” hadisinin anlamı ve hadis ışığında
konunun açıklanması.
Dokuzuncu sınıfta “Aile” ünitesinde, nikah konusuna yer verilmiş, onuncu sınıfta ise, Kırgız
halkının eski geleneksel dinî inancı olan Tanrıcılık hakkında bilgi verilmiştir. Buna ilaveten,
ünitede İslam’ın Kırgız toplumunun gelenek görenekleri ve dünyaya bakış anlayışı üzerindeki
etkisi, önemi ve yeri anlatılmaktadır. Ayrıca, İslâm’ın eğitim ve ahlâk ilkeleri ve Hz. Muhammed’in
hayatı ve örnek şahsiyeti işlenmektedir.
Son on birinci sınıfta din ile ilgili şu konular yer almaktadır: Kültürün bir unsuru olarak din (İslâm,
Hıristiyanlık, Budizm ve Yahudilik dinleri) hakkında genel bilgiler ve bu dinlerin maddî ve manevî
dünyaya getirdikleri kazanımları; İslâm dinînin kültürel, ahlâki ve manevî özellikleri; İnsanlığın
kültürel ahlâki ve eğitsel zenginliği olarak hadisler ve Hz. Muhammed’in ahlâk ilkeleri hakkında
bilgi verilmektedir. 12

8
9

Akramova, Kırgızistan’da Orto Mekteplerdeki “Adep Sabagı”, 28.

Elvin Yusubov, Kırgızistan’da Din Eğitimi (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 98-100.

Bu ünitede “miras” kelimesi mecazi anlamda kullanılmaktadır ve bir kuşağın kendinden sonraki kuşağa bıraktığı manevi değerler
kastedilmektedir. Bu ünitede Kırgız halkının kültürel mirasları ele alınmıştır.
11
2004 yılından 2012 yılına kadar Adep dersi 1. sınıftan 11. sınıfa kadar okutulmuştur, ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yıılında
Adep dersi 9-11. sınıfların müfredat programından alınmıştır ve Adep dersine ait olan bazı konular İnsan ve Toplum, İktisada
Giriş gibi derslerin içine entegre edilmiştir bk. Köylü –Bazarkulov, Din pedagogikası, 161-162.
12
Yusubov, Kırgızistan’da Din Eğitimi, 103-109. Köylü –Bazarkulov, Din pedagogikası, 162.
10
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Yukarıdakilerden hareketle, Edep dersi programında ne İslâm hakkında ne de diğer dinler hakkında
yeterli ve sistemli bilgiler verilmediğini ileri sürmek mümkündür. Ayrıca, Edep dersini verecek
öğretmen konusunda da önemli eksiklikler mevcuttur. Zira bu derse büyük ölçüde Kırgız Dili ve
Edebiyatı öğretmenleri ve bazen diğer branş hocaları girmektedir. Bu derse giren çok sayıdaki
öğretmenlerin dinî bilgiye hakim olmadığını belirtmek gerekir. Bu nedenle bu dersin etkililiğini
artırmak için en azından konuya vakıf olan ve daha önce bu dersi okutan, manevî değerler, edebiyat,
tarih ve felsefe konusunda bilgili olan insanlara emanet edilmesi uygun görülmektedir. 13
Özet olarak şunları belirtmek mümkündür; Edep dersi öğrencilerin milli ve ahlaki gelişimi için
önemli işlevler üstlenmektedir. Ancak, bu dersin öğrencilerin dini bilgilere olan ihtiyacını
karşılamadığı bir gerçektir, zira Edep dersinde sistemsiz bir şekilde verilen bazı dini konular
oldukça yetersiz kalmaktadır. Bunların doğal sonucu olarak son zamanlarda devlet okullarında din
öğretimi verme hususu tekrar gündeme gelerek, önceki Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın
inisyatifi ve bazı devlet kurumlarının katkılarıyla, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren,
ülkenin bazı okullarında Din Kültürü Tarihi adında yeni bir ders okutulmaya başlanmıştır. Tebliğin
son üçüncü kısmında bu derse ilişkili gelişmelere yer verilecektir.
3. Din Kültürü Tarihi Dersi (Din Madaniyatının Tarıhı)
Kırgız Toplumunda dine olan yoğun ilgiyle birlikte, uluslararası terör örgütlerinin sebep olduğu
tehditler, devletin resmi kurumlarda din öğretimi konusunda acil kararları almasına neden olmuştur.
Zira, bazı aydınlar okullarda “dinler tarihi” formatındaki bir dersin okutulmasını ve bu dersi
okutacak öğretmenlerin İlahiyat fakültelerinde yetiştirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Pekçok
kimse de, Edep dersi gibi genel kültür dersleri ile insanların kendi dinlerini öğrenme ihtiyaçlarının
karşılanamayacağı, eğer bu ihtiyacı devlet karşılamaz ise, bu vazifeyi farklı dini grupların yerine
getireceği ile ilgili endişelerini dile getirmektedirler. 14 Devlet, ülkedeki dini durumu ve
akademisyenlerin fikirlerini dikkate alarak çok önemli bir adım atmıştır. 14 Kasım 2014 tarihinde
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Kararnamesiyle “Kırgız Cumhuriyeti’nin 2014-2020 yılları
için Din Alanındaki Devlet Politikasının Konsepti” onaylanmıştır. Bu belgede din eğitimini
ilgilendiren kısım, “Kırgız Cumhuriyetinde Dini ve Dinbilimsel Eğitimi Reforme Etme Konsepti”
olarak adlandırılıp, okulda din eğitimi ile ilgili kısım da “Örgün eğitim sistemi kapsamında
‘dinbilimsel’ eğitim verme, bu hususta ortaokul ve liselerde ‘Din Kültürü Tarihi’ dersini okutma” 15
maddesi ile ifade edilmiştir.
Din alanındaki konseptin ilgili maddesini gerçekleştirme adına Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim
Bakanlığı, Din Komisyonu ve Eğitim Akademisinin elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından
2015 yılında Din Kültürü Tarihi ders programı hazırlanmıştır. “Din Kültürü Tarihi” dersi 20162017 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde toplam 10 okula pilot uygulama olarak 9. sınıflarda
okutulmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu pilot uygulama, ülkenin 56 okulunda 9.
sınıflarda devam ettirilmiştir. 16 “Din Kültürü Tarihi” dersi seçmeli ders durumunda olup, dersin
zorunlu ders olarak ülkenin müfredat programına dahil edilip edilmeyeceği hakkında henüz alınmış
resmi bir karar ve net bir anlayış bulunmamaktadır.
Yusubov, Kırgızistan’da Din Eğitimi, 101-110.
Akramova, Kırgızistan’da Orto Mekteplerdeki “Adep Sabagı”, 95-103. Dilaram Akramova, “Prepodavaniye religiyovedeniya v
şkolah i vuzah Kırgızskoy Respubliki: problemı i puti ih reşeniya”, Kırgızstan na sovremennom etape razvitiya. Analitiçeskiye
zametki: Grajdanskoye obşestvo, migrasiya, islam, korrupsiya (Bişkek: Sentr sotsialnıh issledovaniy Amerikanskiy universitet v
Sentralnoy Azii, 2008), 130-135. Timur Kozukulov, “V poiskah putey reşeniya problem islamskogo obrazovaniya v
Kırgızstane”, Kırgızstan na sovremennom etape razvitiya, 136-140. Kubatalı Topchubaev, Adep Dersi Öğretmenlerinin
Yeterlilikleri (Oş İli Örneğinde Bir Alan Araştırması) (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi).
15
Bk. BİİUM, Religioznoe obrazovaniye v Kırgızstane: Medrese nujdayutsya v sroçnoy reforme, 14-15.
16
KR Prezidentine karaştuu din işteri boyunça mamlekettik komissiyası (KRDİMK), “Din madaniyatının tarıhı” attuu pilottuk
kurstun jıyıntıgı boyunça tegerek oturum jana seminar ötkörüü jönündö” (Erişim 03 Kasım 17)
13
14
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Şimdi bu dersi amaç, derse ayrılan süre, ders öğretmeni, içerik, din eğitimi yaklaşımı gibi husular
açısından kısaca incelemeye çalışalım.
Din Kültürü Tarihi dersinin gençlerin vatandaşlık bilincinin gelişmesine, vatansever olmalarına,
milli örf ve adetlerine sahip çıkmalarına, manevi değerleri sistemi sağlam insanlar olarak
yetişmelerine katkı sağlayacağı beklenmektedir. Din Kültürü Tarihi dersinin temelini, “Kırgızistan
toplumu çokkültürlü, çok dinli özelliğe sahip olduğundan dolayı, öğretim sürecinde herhangi bir
dine odaklanmamalı” ilkesi oluşturmaktadır. 17 Derste herhangi bir dinin öğretiminden ziyade, genel
olarak din kültürü hakkında bilimsel bilgiler, dinler tarihi ve teorileri, laik devlet kavramı ve laiklik
ilkeleri, din ve vicdan özgürlüğü gibi konuların öğretilmesi öngörülmektedir. Bir başka deyişle,
“Din Kültürü Tarihi dersinde muayyen bir dinin eğitimi değil, bilimsel bir yaklaşımla din öğretimi
yapılacaktır.” anlayışı hakimdir. 18 Nitekim dersin amaçlarında da bunu görmek mümkündür.
Burada dersin amaçlarını şöylece ifade etmek mümkündür:
Bireylerin toplumsal ilişkilerde toleranslı, anlayışlı yetişmelerini sağlamak;
Öğrencilere ülkedeki laik kesim ve dindarlar arasındaki anlayış farklılıklarını, birbirlerine
olan inançsızlıklarını gidererek, hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini öğretmek;
Din Kültürü, Dinler Tarihi, Din ve Vicdan Hürriyeti konularında bilimsel bilgiler sunmak;
Öğrencilerin eleştirel düşünce kabiliyetlerini geliştirmekle, laik toplumdaki dinî ve sosyal
problemleri kavrayarak, dinî çoğulculuğu benimseyen, vatandaşlık eşitliği ve hukukî açıdan
kültürlü bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. 19
Din Kültürü Tarihi dersi programı bir dönem için, haftada bir saat okutulmak üzere, toplam on altı
saat olarak tasarlanmıştır. On altı saatin on iki saatini ders konuları oluştururken, dört saati
öğretmenler için ayrılmış rezerv saattir. Bu reserv saatleri öğretmenler bazı konuları pekiştirmek
veya gerekli gördükleri diğer konuları işlemek için kullanabilirler. Din Kültürü Tarihi dersine Tarih
dersi öğretmenleri girebilmektedirler. Bunun sebebi de, bu derste anlatılan dinlerin tarihi
perspektifle ele alınmasıdır. 20
Ders kitabı toplam 11 üniteyi kapsamakta olup, üniteler genellikle şu ana temalardan oluşmaktadır:
Din, kültür, hoşgörülük ve laiklik gibi temel kavramların açıklanması mahiyetindeki genel konular,
eskiçağ dinleri (Örneğin; Totemizm, Animizm, v.b.), ulusal dinler (Yahudilik, Konfüççülük,
Şintoizm ve Taosizm), Budizm, Hıristyanlık ve İslam. 21 Programda eski dinlerden başlayarak,
modern dinlere kadar, tüm dinler tarihi perspektif ile ele alınmaktadır. Din Kültürü Tarihi dersinin
içeriğinde genel konulara fazla yer verilmekle birlikte, İslam, Budizm, Hristyanlık gibi evrensel
dinlere aşağı yukarı aynı oranda yer verildiğini görmek mümkündür. Konulara ayrılan oranların
yüzdelerini ifade edecek olursak, karşımıza aşağıdaki sayılar çıkmaktadır:
Genel Konular - % 37 (toplam 4 ünite),
Eskiçağ Dinleri - % 18 (2 ünite),
Ulusal Dinler - % 18 (2 ünite),
Budizm - % 9 (1 ünite),
Hristyanlık - % 9 (1 Ünite),
17

Bk. IZP, InoZpress Perevodı zarubejnıh smi o Kırgızstane i Sentralnoy Azii, “Kırgızstan reformiruyet religioznoye obrazovaniye”
(Erişim 16 Nisan 2016).

18

Gosudarstvennaya komissiya po delam religiy KR (GKDRKR), “o voprosah reformirovaniya religiovedçeskogo i religioznogo
obrazovaniya v Kırgızskoy Respublike” (Erişim 16.10.17).

19
20

21

Köylü –Bazarkülov, Din pedagogikası, 166-169.
Din Kültürü Tarihi ders programı hakkında geniş bilgi için bk. Colaliyeva, Kirgizistan Liselerinde Okutulan “Din Kültürü Tarihi”
Dersi, 49-73.
Din madaniyatının tarıhı (9 klasstın okuuçuları üçün okuu kitebi), KR Bilim berüü jana ilim ministrligi, joop. red. N. U. Kurbanova,
(Bişkek: JÇK “Altın print” basm., 2016), 129.
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İslam - % 18 (2 ünite)
Ders programında Kırgızistan’ın çokkültürlü, çok dinli yapısına vurgu yapılarak, muayyen bir dine
odaklanmanın yanlış olduğu ileri sürülmektedir. Bir başka deyişle, hoşgörülük ilkesi yoğun bir
şekilde öne çıkarılmaktadır. Bundan hareketle, ders programının dinler üstü/mezhepler üstü din
eğitimi yaklaşımıyla hazırlandığını söylemek mümkündür.
Ders programında İslam dinine toplam konuların % 18’i ayrılmıştır. İslam konusunun tasvirinde
teolojik açıdan yanlış olan bilgilerin yer alması dikkat çekmektedir. Konuyu bir örnekle açıklamak
gerekirse, kitabın 81. sayfasında “İslam’ın Ana Kuralları” (Kırg.: Ислам дининин негизги
эрежелери) konusu altında İslam inanç esasları anlatılmıştır. Metnin alt köşesinde İslam inanç
esaslarının aşağıdaki şekildeki listesi verilmiştir:
İslam’ın dogmaları (senek ınanımdarı)
1. Tek tanrı hakkında öğreti (et-tevhid);
2. Tanrının hakikatliliğine ve adaletliliğine inanma (al-adl);
3. Muhammed’in ve ondan önce gelenlerin peygamberlik vazifelerini kabul etme (nübüvet)
4. Dirilmeye, Kiyamet gününe ve öbür dünyaya inanma (al-maad veya al-kıyama);
5. İmamet/hilafet öğretisi. 22
Listedeki “Tanrının hakikatliliğine ve adaletliliğine inanma (al-adl)” ve “İmamet/hilafet öğretisi”
maddelerinin inanç esaslarıyla hiç alakası yoktur. Zira, Kırıgızistanda ehli sünnet ve maturidi inancı
yaygındır, ancak sözü edilen imamet ve hilafet gibi kavramları şii anlayışını yansıtmktadır.
Dolayısıyla burada toplumdaki sosyal gerçekliğin dikkate alınmadığı söylenebilir. Bununla birlikte,
metinde öğrencilerin gelişim özelliklerine, dini bilgi alt yapılarına hiç uygun olmayan, spesifik dini
terimler bolca kullanılmıştır. Örneğin, “kıyas” ve “icma” 23 gibi fıkıh terimleri başta olmak üzere,
“tarik”, “vilaya”, “sama” 24 gibi tasavvufi kavramlar da kullanılmıştır ki, bu kavramları öğrencilerin
anlamaları bir tarafa, dersi veren öğretmenlerin bile anlamaları mümkün değildir. İslam tasvirinde
bazı yanlış ve yetersiz bilgilerin verilmesinin nedeni muhtemelen, kitap yazarlarının da dini bilgi
alt yapılarının yetersiz olmasıdır.
Son olarak, ders programında yansıtılan genel felsefe şu şekilde izah edilebilir; çokkültürlü
Kırgızistan toplumunda farklı din mensuplarının bir arada hoşgörü ve barış içinde yaşaması, dini
aşırılık ve terörizme karşı bir tavrın sergilenmesi, modern dünyada din-devlet ilişkilerinde laikliğin
rolü. Bu hususta dikkatimizi çeken şey; dersin genel felsefesinde hoşgörülük ilkesinin aşırı bir
şekilde vurgulanmasıdır. Ortaya koyulan tespitlerden de anlaşılacağı üzere, Din Kültürü Tarihi
dersine yönelik birtakım eksiklikler mevcuttur. Ülkede bu tür dersin ilk defa konulduğunu dikkate
aldığımızda, bazı eksikliklerin olması doğaldır. Önemli olan, bu eksiklikleri tespit etmek ve
bunların giderilmesine yönelik öneriler sunmaktır.
SONUÇ
Kırgızistan’ın devlet okullarında bağımsızlığın ilk yıllarından başlayarak bugüne kadar farklı
uygulamalar (İman dersi, Edep dersi) söz konusu olmuştur. Ancak bu dersler din eğitimi meselesini
çözememiştir. Günümüzde Edep dersi Kırgızistan okullarında zorunlu olarak okutulmaktadır. Edep
dersinde de dini bilgilerden ziyade, genel kültür mahiyetindeki bilgiler verilmektedir. Dini konulara
kısmen yer verilmesine rağmen ders, öğrencilerin dini bilgilere olan ihtiyacını karşılamamaktadır.
Bk. Kırgızcası: İslamdın dogmaları (senek ınannımdarı)
1. Bir kuday jönündö okuu (at-tauhid).
2. Kudaydın akıykattuuluguna jana adilettüülügünö işenüü (al-adl);
3. Muhammeddin jana aga çeyinkilerdin paygambardık missiyasın taanuu (an-nubuvva);
4. Tirilüügö, Kıyamat kününö jana tigi düynögö işenüü (al-maad ili al-kıyama);
5. İmamat/halifat jönündö okuu. Bkz.: Din madaniyatının tarıhı, 81.
23
Din madaniyatının tarıhı, 87.
24
Din madaniyatının tarıhı, 86.
22
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Din dersi konusundaki son uygulama Din Kültürü Tarihi dersi olup, bu ders de 2016-2017 eğitimöğretim yılından itibaren Kırgızistan’ın bazı okullarında 9. sınıflarda seçmeli ders olarak
okutulmaktadır. Dersin zorunlu ders olarak ülkedeki eğitim müfredatına dahil edilip edilmeyeceği
şu an belli olmamakla birlikte, böyle bir dersin okullarda okutulmaya başlamasının önemli bir adım
olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra, yeni bir uygulama olması nedeniyle, bu dersin birtakım
eksiklikleri vardır.
Din Kültürü Tarihi dersi programı mezhepler üstü din öğretimi yaklaşımı ile hazırlanmıştır. Bu
anlayışın sonucu olarak, ders içeriğinde tüm dinlere aşağı-yukarı aynı oranda yer verilmektedir ve
tarafsızlık ilkesine önem verilmektedir. Günümüz dünyasında farklı kültürler iç içe yaşamaktadır,
bu sebeple öğrencilere tarafsızlığı ve hoşgörüyü kazandırmak önemlidir. Ancak, benimsenen
mezhepler üstü yaklaşım bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, bazı din
eğitimcileri, bu tür yaklaşım ile yapılan din öğretiminin bir tarih ve genel kültür dersine
benzeyeceğini ve yeni neslin yetişmesine katkıda bulunma yeteneğini kaybedeciğini iddia
etmektedirler. 25 İkinci olarak, mezhepler üstü yaklaşımla din öğretimi gerçekleştirilen bazı gelişmiş
ülkelerde 26, din dersleri ülkenin ya da bölgenin özelliğine göre, çoğunluğun mensup olduğu din ya
da mezhep ağırlıklı olarak okutulmaktadır. 27 Bir başka deyişle, her ne kadar çokkültürlülük fikri
hakim olsa da, çoğunluğun inandığı dine ağırlık verilmesi esastır. Kırgızistan nüfusunun yaklaşık %
90’ı Müslümandır, bundan dolayı Din Kültürü Tarihi dersi içeriğinin büyük kısmı (% 70-80) İslam
konusuna ayrılmalıdır. Zira, mezhepler üstü yaklaşımın dünyadaki mevcut uygulanış şekli böyledir.
Gerek tarih, gerek toplumsal yapı, gerek kültürel yakınlık bakımından Kırgızistan’la birçok ortak
yönü bulunan Türkiye’deki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi örneği de bu şekildedir.
Dolayısıyla, Din Kültürü Tarihi dersi, bu açıdan yeniden gözden geçirilmeli ve öğrencilere kendi
dinleri hakkında doğru bilgi kazandırmayı da amaçlamalıdır. Bu ders üzerinden böyle bir değişiklik
yapılamazsa, öğrencilerin kendi dinlerini öğrenebilecekleri seçmeli özel bir din dersi de
düşünülmelidir. Öğrencilerin kendi dinlerine ait sağlıklı ve yeterli bir dini bilgi alt yapıları olmadan
başka dinler hakkında gereğinden fazla bilgiye maruz kalmaları dini gelişimleri açısından da doğru
olmasa gerektir. Buna ilaveten, Din Kültürü Tarihi dersine ayrılan süre, ders öğretmeni, ders kitabı
konularında ciddi eksikliklerin olduğunu ileri sürmek mümkündür. Dolayısıyla bu açıdan ders
programını yeniden gözden geçirmede fayda vardır.
Sonuç olarak, Kırgızistan’da örgün eğitim kapsamında dini konu edinen bir dersin okutulmaya
başlaması önemli bir gelişme olmakla beraber, bu dersi felsefi, yöntemsel ve içeriksel olmak üzere,
farklı bakış açılardan incelemek ve en uygun din dersi modelini geliştirmek gerekmektedir. Bu ders,
benimsenen din öğretimi felsefesi ve modeli, eğitim programı, ders kitabı, öğretmen yetiştirme vb.
açılardan yeniden gözden geçirilmelidir. Bu istikamette, ülkedeki mevcut dini, sosyal ve siyasi
durum dikkate alınarak, yeni ders programı ve ders kitabı oluşturulmalı, öğretmen eğitimleri gözden
geçirilmelidir. Bu konuda gelişmiş ülkelerin ve özellikle Türkiye’nin tecrübelerinden de
faydalanılabilir.

John Shepherd, "İslam ve Din Eğitimi (Mezhebe/Dine Dayalı Olmayan Yaklaşım)", Çeviren Bekir Demirkol, Din Öğretimi ve Din
Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), (Ankara: Din İşleri Başkanlığı Yayınları, 1991), 371-372 akt. Mehmet Zeki Aydın, “Okulda Din
Dersi Tartışmaları (Türkiye’de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi 11/2 (Aralık 2007), 19-20.
26 Örnek olarak Türkiye’yi söyleyebiliriz. Türkiye nüfusunun % 99’u Müslümandır, ancak ülkede laiklik ilkesi hakim olduğu nedeniyle,
okulda din öğretimi mezhepler üstü yaklaşım ile gerçekleştirilmektedir. Din dersi programının temelini İslam dini, Kur’an ve
sünnetin ortaya koyduğu temel ilkeler oluşturmaktadır. Programda diğer dinlere de yer verilmektedir, ancak ülkedeki güncel dini
durum göz önünde tutularak, diğer dinlere az yer ayrılmaktadır. Bilgi için bk. Suat Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din
Eğitimi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2005); Nurullah Altaş, “Ortaöğretimde Din Eğitimi”, Din Eğitimi, ed. Mustafa Köylü-Nurullah
Altaş (İstanbul: Ensar Neşriyat Yayınevi, 2017).
27 Aydın, “Okulda Din Dersi Tartışmaları”, 41.
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KIRGIZLARIN HAYATINDA KUR’AN’I KERİM’İN
YERİ VE ÖNEMİ
THE QUR'AN IN THE LIFE OF THE KYRGYZ
PLACE AND IMPORTANCE
Şohimardan ORUNBEKOV
Doktora Öğrencisi, Kırgız Türk Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Bilimleri Bölümü

Özet
İslâm evrensel bir din olarak, dünyada farklı coğrafyalarda, farklı dil ve kültürlere mensup insanlar
arasında yayılmıştır. Her millet, kendi hayat felsefesine ve yaşayış tarzına uygun bir şekilde İslam’ı
kabul ederek, onun getirdiği emirleri yerine getirmeye çalışmıştır. Kırgız halkı da IX. Asırda İslam'ı
kabul eden Türk boylarından birisidir. İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı Kerim, Kırgız halkının
bireysel ve toplumsal hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların doğumundan, eşlerin
evlenmesine; vefat eden kişilerin cenazelerinden çeşitli merasimlere kadar Kur’an Kerim hep var
olmuştur. Kur’an’da geçen güzel isimlerin çocuklara verilmesi de Kur’an’ın kültürümüze olan
tesirlerinden birisidir.
Komünizm döneminde bile Kur’an’a olan saygı ve hürmetinden dolayı Kırgız halkı, Kur’an
nüshalarını ateistlerden gizleyerek yer altına gömmüş, onun yakılmasını ve yok edilmesini
engellemeye çalışmıştır.
Tebliğimiz temel olarak iki bölümden oluşacaktır: Birinci bölümde, Kırgız halkının Sovyetler
dönemindeki dini hayatına ve özellikle Kur’an’la olan ilişkisine yer vereceğiz. İkinci bölümde ise,
bağımsızlık sonrası (1991) Kırgız halkının Kur’an’a olan saygısını ve gündelik hayattaki yerine
değineceğiz. Çok şükür kısa bir dönemde ülkemizde binlerce Kur’an hafızı yetişmiş, yüzlerce
Kur’an tefsiriyle uğraşan gençler yetiştirilmiştir. Gün geçtikçe de Kur’an’la hemhal olma arzusunu
yaşayan Kırgız gençleri çoğalmaktadır. Elbette bu süreçte başta Türkiye olmak üzere, pek çok İslam
ülkesinin katkısı olmuştur. Tebliğimde 10 yıllık imamlık tecrübemden de yararlanarak, Kırgızların
Kur’an’a olan saygısını ortaya koymaya çalışacağım. Bu bağlamda Kırgız örf ve adetlerinde ve
Kur’an ziyafetlerinde, cenaze ve diğer merasimlerde Kur’an’ı Kerimin nasıl merkezi bir rol
oynadığını bazı anekdotlarla anlatmaya çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: Kırgız halkı, Ateisttik Metotlar, Kur’an’ı Kerim, Örf ve Adetler.
Islam as a universal religion has spread among people from different geographies, languages and
cultures in the world. Every nation adopted Islam in accordance with its life philosophy and
lifestyle, and tried to fulfill its orders. The Kyrgyz people are also IX. He is one of the Turkish
tribes who accepted Islam in the century. The Holy Book of Islam, the Holy Quran, has an
important place in the individual and social life of the Kyrgyz people. From birth of children to
marriage of spouses; The Holy Quran has always existed from the funerals of the deceased to
various ceremonies. Giving the beautiful names of the Qur'an to children is one of the effects of the
Qur'an on our culture.
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Even during the communism period, the Kyrgyz people buried the Qur'an under the ground by
hiding the copies of the Qur'an from atheists and tried to prevent it from being burned and
destroyed.
Our paper will basically consist of two parts: In the first part, we will include the religious life of
the Kyrgyz people in the Soviet period and especially their relationship with the Qur'an. In the
second part, we will touch on the respect of the Kyrgyz people to the Quran and its place in daily
life after independence (1991). Fortunately, in a short period of time, thousands of memories of the
Qur'an were trained in our country, and hundreds of young people who were engaged in
interpretation of the Quran were raised. Day by day, the number of Kyrgyz youth, who desire to be
in touch with the Qur'an, is increasing. Of course, in this process, notably Turkey, has been the
contribution of many Islamic countries. In my paper, I will try to show the respect of the Kyrgyz to
the Quran, using my 10 years of imam experience. In this context, I will try to explain with some
anecdotes how the Holy Qur'an plays a central role in Kyrgyz customs and banquets, funerals and
other ceremonies.
Keywords: Kyrgyz people, Atheistic Methods, Quran, Customs and Customs.
GİRİŞ
Kırgızlar kadim zamandan beri İslam’ın ana kaynağı olan Kur’an’ı Kerim’i günlük hayatlarında
kendileri farkında olmadan kullana gelmişlerdir. Maalesef siyasî politikaların rüzgarında kurban
olan millet, zaman zaman asılını ve yolunu kaybetmiş hale dönüvermiştir. Buna rağmen hakikat her
zaman asılına dönecektir. Nitekim Kırgız ata sözünde “Ak iyilet birok sınbayt” (Hak eğilir ama
kırılmaz) dediği gibi Kırgızlar da bir dönem Rusların kirli politikasına kurban olmuşlardır. “Orta
Asyada bulunan Kırgızistan halkı 70 senedir Sovyetler Birliği yönetimi altında yaşamıştır. Bu
dönem zarfında, her türlü dini uygulamalardan mahrum bırakılmışlardır. Dini okulları ve camileri
ya kapatılmış ya da başka amaçlarla kullanılmıştır. Kısacası, her çeşit dini özgürlük kısıtlanmış ve
dini uygulamalar da sıkı bir şekilde yasaklanmıştır. Sovyetler dönemindeki amaç, ateist bir toplum
yetiştirmekti.”1 Dindar insanlar gizlice ibâdetlerini yapmışlardır. Hatta o dönemde yaşayan bazı
insanların anlattıklarına göre, ramazan ayında oruç tutmasınlar diye oruçlarının bozulması için
yiyecekleri yedirmişler. Yememiyenlere, sen oruçlumuşsun diye türlü türlü işkenceler yapmışlardır.
Kur’an kitaplarını yıkmasın diye bazı müslümanlar, Kur’an’ı Kerim’i yer altına gömmeye kadar
gitmişler. İmamlar talabelerini sadece geceleri kabul etmiş ve dinî dersleri gizlice öğretmişlerdir.
Bazı günlerde takip edilirler, tutuklandığında da hiç soruşturmadan hapise atılırlarmış. Anlattığım
bu olayları Kırgızistan’da yaşayan ünlü âlim, mutasavvıf Moldo Sabır Dosbol uulundan ve
babamdan bizzat kendi kulaklarımla işitmiştim. Moldo sabır Dosbol uulu kendisi Buharada dinî
eğitim alan birisidir. Günümüzde 75-80 yaşlarındadır. Babam ise 1956 da yani sovyetler döneminde
yaşayan bütün bu olanları kendi gözüyle gören birisidir.
Aradan yıllar geçti. Rusların kirli politikası da sona erdi. Kırgızistan ve diğer Orta Asyadaki ülkeler
de bağımsız bir ülke olmayı başardılar. “Kırgız halkı bağımsızlığını kazanıp, yeni bir ülke
kurduklarında, din özgürlüğü bağlamında her türlü baskı kaldırılmış ve insanlar kendi camilerini ve
okullarını açmaya başlamışlardır. Ülkede bağımsızlığın ilk yıllarında, 1991’de, sadece 39 cami
varken, bu sayı 2018 yılı itibariyle yaklaşık 3,000’e yükselmiştir. Cami sayısındaki artışa ilave
olarak, camiye giden insan sayısı da günden güne artmaktadır.”2
Kırgız Örf Adetlerinde Kur’an’ın Yeri
1

Mustafa Köylü, Bakıt Murzaraimov, (2018), Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri ve
Camiler, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, Sayfa: 193-211
2
Mustafa Köylü, Bakıt Murzaraimov, a.g.e. Cilt: 23, Sayı: 1, Sayfa: 193-211
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Kırgız halkı asırlar boyunca yaşayan eski Türk boylarından biridir. IX. Asırda İslam'ı kabul eden
Kırgızlar diğer müslimanlar gibi, Müslüman olduktan sonra İslam dininin emirlerini yerine
getirmeye gayret göstermişlerdir. İslam âleminde bilinen ünlü alimler arasında Kırgız oğlu olarak
tanılan İmam Serahsî, Siraciddin el-Oşî, Yusuf Has Hacib gibi alimler bunun bir delilidir. Nitekim
Manas Destanında da İslam diniyle ilgili yazılar bulunmaktadır. Elbette aralarında en büyük yeri
İslam alıyor. Özellikle babamız Sagımbay Orazbakov’un versiyonuna bakarsak Manas'ı İslam'dan
ayırmak imkansızdır. Ayetleri Kırgızcaya çeviren babamız Sagımbayın yazdığı versiyonda İhlas
Suresini şöyle açıklamaktadır:
«Tuudurdu degen ata cok,

"Doğuran baba yok,

Turpatında kata cok.

Görünümünde hata yok.

Tuudu degen ene cok,

Doğum yapan anne yok,

Tuş Kelişer neme cok.

Tesadüf yok.

Özgö tuugan uruk cok ,

Başka akraba yok

Özünön bölök Uluk cok»

O'ndan daha büyük kimse yok." 3

Diğer taraftan XIX. yüzyıldan itibaren Ruslar’ın politikalarına karşı Kırgız halkını uyarmaya
çalışan Zamancı akınlar4 (şairler), kendi fikirlerini şiirler vasıtasıyla dile getirerek dinî inançlarını
ve vatana sahip çıkmaya çağırmışlardır. Onların şiirlerinde, İslam’ın esasları olan Allah’a iman,
meleklere iman, kitaplar’a iman, Peygamberler’e iman ve ahiret gününe iman etmeye çağırmış ve
kelime-i tevhidi hatırlatmışlardır. Şiirlerinde Kur’an ayetleri ve hadisi şeriflerden faydalandıkları
net bir şekilde görülmektedir. Ahir zaman sözcüğünü çok kullandıklarından dolayı zamancı şâirler
olarak anılmışlardır. Şifahî yollarla fikirlerini millete anlatmaya çalışan bu şairlerin başında Kalıgul
Bay uulu, Arstanbek Buylaş uulu, Moldo Niyaz, Moldo Kılıç, Nurmoldo, Aldaş Moldo
gelmektedir.5 Örneğin: Kalıgul’un Ahir Zaman adlı eserindeki şiirleri buna bir işârettir.
(Kırgızca)

(Türkçe)

Azizder aytıp ketiptir

Azizler haber vermişler

Akır zaman bolcolun…

Ahir zaman belirtilerini

Karıyadan kaada keteer,

Yaşlıdan haya gider

Katından uyat keteer…

Kadından namus gider

Uuldan urmat keteer,

Büyükten hürmet gider

3

Rısbay İsakov, Manas Destanında dinin yeri, Азаттыкwww.azattyk.org.....
Akın, Kırgızca’da “şair” anlamına gelmektedir.
5
Kalıgul Bay Uulu, (1990), “Akır Zaman”, Muras, yay. haz.: Melis Kurmanaalı uulu Abdıldayev, Kırgızstan Basması,
Frunze, s. 33-34.
4
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Kızdan kılık keteer…

Kızdan edeb gider

Akır zaman adamı

Ahir zaman adamı

Alım bolot dep aytkan.

Alim olur demiştir.

Ayattın sözün bek tutpay,

Ayete itibar etmeyip,

Zalım bolot dep aytkan…

Zalim olur demiştir.6

Kırgız edebiyatında büyük bir yeri olan zamancı şairlerin Kur’an ayetlerinden ve hadisi şeriflerden
büyük oranda faydalandıkları ortaya çıkmaktadır. Demek ki, Kırgız halkının yaşam tarzında
Kur’an’a bağlılığı var olduğu aşikardır. Bildiğimiz gibi her milletin kendine öz medeniyeti, kültürü
bulunmaktadır. Kırgız kültüründe de şiire, ata sözlerine çok önem verilmektedir. Ata sözü derken,
Kırgız ata sözlerinin çoğunluğu Kur’an ve hadislere dayanmaktadır. Tabi ki bu ata sözlerine
bakıldığında dinî bir eğitim almayan birisi dinle alakalı olup olmadığının farkında olamaz. Ancak
İslam ilmlerinden haberdar olan birisi kesinlikle bu ata sözlerinden ya bir Kur’an ayetinin mealini
ya da bir hadisi şerifin anlamını çıkartabilir. Kırgız ata sözleri arasıından sözü edilen konularda çok
7
ّ ٰ َص ُمىا بِ َحب ِْم
sayıda örnek bulmak mümkündür. Mesâla “güç birdikte” (للاِ َج ۪ميعًا َو َل حَفَ َّشقُىا
ِ  ) َوا ْعخayetinin
mealine işaret etmektedir. “Keneşip kesken barmak oorubayt” (istişareyle kesilen parmak ağrımaz)
ٰ ) َواَ ْم ُشهُ ْم ُش8 ayetinin mealine işaret
“iyri oturup tüz keneş”(eğri oturarak düz meşvere et) (ىسي بَ ْيىَهُ ْم
vermektedir. “Ata sıylagan abiir tabat, Ene sıylagan elge cagat”, (babaya saygı gösteren şöhret
bulur, anneye saygı gösteren insanların gönlünden yer alır) “Ata enendi sıylasan öz balandan sıy
َّ  َو َو9
körösün” (Anne babayı hurmet etsen öz oğlundan saygı görürsün) ٱْلو ٰ َسهَ بِ ٰ َىنِ َذ ْي ِه إِحْ ٰ َسىًا
ِ ْ ص ْيىَا
ayetlerinin anlamına gelmektedir. Bunun gibi misaller çok bulunmaktadır.
Kırgız örf adetlerinde de dinî inançlar uygulanmaktadır. İslamla şereflenen Kırgız milleti çocuk
doğumundan insanın ölümüne kadar bütün merasimlerde Kur’an’ı Kerim’le hemhal
yaşamaktadırlar. İsim koyma, akika kurbanlığı olan (ceentek), evlilik merasimi olan nikah, yeni ev
inşâtı esnasında ve yerleşmesinde, erkek çocukların sünnet edilmesinde, bütün müslümanların
bayramı olan Ramazan ve Kurban bayramlarında Kur’an’ı Kerim’e çok özen gösterirler. Şimdi
bunları sırasıyla aşağıda açıklamaya çalışalım:
Evlilik merasimi olan nikah
Bilindiği gibi evlilik için öncelikle eş bulunması gerekmektedir. Kırgızlarda eşlerin yakın
akrabadan olmaması gereklidir. Kırgız ata sözünde olduğu gibi, “Kan almaşıp, el aşıp üylönsön
colbors törölöt, aba almaşıp, too aşıp üylönsön arıstan törölöt”. Türkçesi (kan değiştirip, başka

6

Mederbek Kadyrov, (2018), Kırgızların İslam’ı Kabulünde Yeseviliğin Rolü ve Kırgız Kültüründeki Yeri, Oş Devlet
Ünıversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi 24. Sayı, s.41
7
Âl-i İmrân Suresi, 3/103; “Ey mü’minler! Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin.”
8
Şûre Suresi, 42/38; “işlerinde meşveret ederler (danışma ve dayanışma sonucu ortak kararla yönetirler.)”
9
Ahkaf Suresi, 46/15; İsra Suresi 17/23; “Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik.”
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milletten evlenirsen kaplan doğulur, hava değiştirip, dağları geçip evlensen arslan doğulur.) Bu ata
sözünden yola çıkarak Kırgızlarda evlilik işinde yakın akraba bağlılığı olanların evlenemeyeceği
bilinmektedir. Eğer Kur’an’a bağlayacak olursak bildiğiniz gibi, Nisa Suresinin 23. ayetinde de
yakın akrabalarla evlenmeyi yasaklamıştır.
ٰ
ْ حُشِّ َم
ُ خ َوبَى
ُ ج َعهَ ْي ُك ْم اُ َّمهَاحُ ُك ْم َوبَىَاحُ ُك ْم َواَ َخ َىاحُ ُك ْم َو َع َّماحُ ُك ْم َو َخ َالحُ ُك ْم َوبَى
َض ْعىَ ُك ْم َواَ َخ َىاحُ ُك ْم ِمه
َ ْج َواُ َّمهَاحُ ُك ُم انّ ۪ ۪ٓخي اَس
ِ َاث ْالُ ْخ
ِ ََاث ْال
ٰ
ُ ََّضا َع ِت َواُ َّمه
ُىس ُك ْم ِم ْه وِ َ۪ٓسائِ ُك ُم ٰانّ ۪خي َد َخ ْهخُ ْم بِ ِه َّه فَا ِ ْن نَ ْم حَ ُكىوُىا َدخَ ْهخُ ْم بِ ِه َّه فَ َل ُجىَا َح َعهَ ْي ُك ْم َو َح َ۪ٓلئِ ُم
َ انش
ِ اث وِ َ۪ٓسائِ ُك ْم َو َس ۪ٓبَائِبُ ُك ُم انّ ۪خي ۪في ُحج
10ً
ٰ
ّ اَ ْب ۪ٓىَائِ ُك ُم انَّ ۪زيهَ ِم ْه اَصْ َلبِ ُك ْم َواَ ْن حَجْ َمعُىا بَ ْيهَ ْالُ ْخخَي ِْه اِ َّل َما قَ ْذ َسهَفَ اِ َّن
للاَ َكانَ َغفُىساً َس ۪حيما
Buradan da anlaşılıyorki Kırgız milleti evlilik işinde Kur’an’daki emiri yerine getiкmede geride
kalmamıştır. “Akrabalık ilişkileri bağlamında iki huhus göze çarpmaktadır; a) baba tarafından
akrabalar (atalaş bir tuuğan, atalaş tuuğandar), b) anne tarafından (catındaş veya gindiktaş bir
tuuğan; catın (rahim) gindik (göbek) demektir) akrabalar. Akrabalık sistemi evlilik kural ve
geleneklerine çok bağlıdır. Kırgızlarda dışarıdan, yani kan bağı olmaksızın evlenme (exogamie)
esastır; çiftlerin evlenebilmeleri için kabile içindeki kurallara uymaları gerekmektedir. Mesela, bir
erkeğin aynı kabilenin kızıyla evlilik yapabilmesi için aralarında yedi göbek öncesine kadar
akrabalık bağı bulunmaması gerekir”.11
Evlilik merasiminde mehr ve dinî nikah kıyma işi vardır. Kırgızlarda evlilik aktinde “Kalın Tölöö”
(Başlık parası) anlayışı vardır. Evliliğin yapılabilmesi için kalın (başlık parasının) verilmesi en
önemli koşuldur. Yapılan araştırmalara göre, kalının ortaya çıktığı ilk dönemlerde kalın, kızın
babası ve ailesine değil, mensup olduğu boya verilirmiş. Ancak sonraları, önce daha dar akraba
çevresine ve sonra babasına verilmeye başlamıştır. Aynı zamanda kalın güveyin sadece babasından
değil, gelin alacak aileye bir sosyal yardım, dayanışma niteliğinde bütün akraba grubundan
toplanırmış. Ancak bu gelenek sonraları kabile soyluları tarafından düğün vergisi şekline
getirilmiştir. Başlık parası özellikle gelinin soylu akrabalarına bir düğün hediyesi olarak
sunulurmuş. “Manas” destanından alınan aşağıdaki parça buna güzel bir örnektir:
(Kırgızca)

(Türkçe)

Kirk çoro geldi deyt

Kırk çoro (yiğit) gelmiş

Kırk cüz cılkı aydap geldi:

Kırk yüz at sürüp getirmiş

Bu nemeni cılkılar?

Bu hangi atlar?

Cakıptın elge salgan salığı,

Cakıp’ın halktan topladığı vergisi

10

Nisâ Suresi,4/23; Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin
kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde
bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (evliliğiniz son bulduğunda) kızlarını
almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size
haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
11
Geniş bilgi için bkz: Gülnisa Aynakulova, (2006) Kırgızlarda evlilik ve evlenme törenleri, Millî Folklor, Uluslararası
Kültür Araştırmalar Dergisi, Say: 72, s. 96,
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Aydap gelgen kalını”.

Kanıkey için gönderdiği kalını.12

Kırgız geleneğinin evlilik merasiminde Geline verilecek hediyeler bulunmaktadır. İşte bu verilmiş
olan hediyeler Kur’an’daki mehir meselesiyle alakalıdır. Nitekim Allah Kur’an’da şöyle
demektedir: “Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül
razısıyla verirlerse onu da âfiyetle yiyin.”13
Kırgızların evlilik merasiminde nikah akdi İslam şeriyatıyla uygulanır. Nikah kıyma görevi de din
görevlisi olan imama düşer. Tabî ki, imam nikah kıyarken mutlaka ayet şeriflerin mealinde
nasihatta bulunur ve sünnet olarak da nikah dusını okur. Bilindiği üzere nikah duasında Kur’an
ayetlerinden Nur suresinin 32. ayeti, Nisâ suresinin 4. ayeti kullanılır. Gördüldüğü gibi evlilik
merasimiyle ilgili anlattıklarımızın tamamı, Kur’an’la başlayıp, Kur’an’la bitmektedir.
Çocuk doğduğunda isim koyma merasimi
Kırgız milletinde çocuk sahibi olmak çok önemlidir. Kırgızlarda çocuk doğduktan sonra babaya
müjdelenir. Bu haberi veren kişiye “Süyünçü” denir.14 Süyünçü haberini kim ilk ulaştırırsa o adama
süyüncü mukafatı verilir. Kırgızlarda çocuğun cinsiyetinden ziyade çocuk sahibi olunması
önemlidir. Bu bağlamda çocuk kız olsun erkek olsun, değerli kabul edilir. Çocuğun cinsiyeti
Allah’ın kaderi olarak kabul edilir.
15
ُ ُض يَ ْخه
ُ ِ ٰ ِّلِ ُم ْه
ىس
َ ق َما يَ َ۪ٓشا ُء يَهَبُ نِ َم ْه يَ َ۪ٓشا ُء اِوَاثا ً َويَهَبُ نِ َم ْه يَ َ۪ٓشا ُء ان ُّز ُك
ِ ك انسَّمٰ َىا
ِ ْث َو ْالَس
Bu inanış, Allah’a bağlanma ve ne olursa olsun yüce yaratanın en iyisini uygun gördüğüne
inanmanın tezahürüdür.16 Buradan da iyice anlaşılır ki Kur’an’da kader meselesi sıkca beyan
edilmektedir. Yeni doğan çocuğa güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli
görevlerindendir. Ancak yeni doğan çocuğun dedesi hayatta ise saygı dolayı çocuğa verilecek isimi
dedesinin seçmesi arz edilir. Hepimize malum olduğu gibi müslümanlar yeni doğan çocuğun ismini
genellikle Kur’an’da geçen güzel isimlerden seçiyorlar. Kırgız halkında da böyle bir görünüm söz
konusudur. Kur’an’da geçen güzel isimlerin çocuklara verilmesi de Kur’an’ın Kırgız kültürüne olan
tesirlerinden birisidir. Çocuğa isim koyma merasiminde bir din görevlisi olarak imam çağırılır.
İmam gelir ve yeni doğan çocuğu eline alarak ezan okur ve ismini üç defa tekrarlar. Sonunda furkan
suresinin 74. ayetinin mealinde dua eder.
17
اجىَا َو ُر ِّسيَّاحِىَا قُ َّشةَ اَ ْعيُه َواجْ َع ْهىَا نِ ْه ُمخَّ ۪قيهَ اِ َما ًما
ِ َسبَّىَا هَبْ نَىَا ِم ْه اَ ْص َو
Çocuğun ismi koyulduktan sonra İslam şeriyatında akika kurbanlığı olduğu gibi Kırgızlarda
“ceentek” merasimi olacaktır. Çocuk doğduktan kısa süre sonra kız tarafının ailesi bebek için beşik
hazırlar ve erkek tarafına hediyeler eşliğinde getirir. Erkek tarafı bunun karşılığında küçük bir toy
düzenler. Koyunlar kesilir, yemekler pişirilir, bütün akrabalar ve mahallede yaşayan komşular bir
araya toplanır ve yemek sonrası hayırlı dualarda bulunurlar. Doğumdan sonrası çocuklar geceleri
uyuması zor olusa veya çok ağlarsa mollaya götürürler. Molla18 da

12

Gülnisa Aynakulova. A.g.e. s. 96
Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Mâide, 5/5; Bakara, 2/237.
14
Moldobaev Karıbek, (2004), Tarih ve Küreselleşme Işığında Türk Uygarlığı, s. 89, Bişkek
15
Şûrâ Suresi 26/49; “Göklerin ve yerin egemenliği Allah’a aittir. O dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bahşeder,
dilediğine de erkek çocukları bahşeder.”
16
Orhan Çeltikci, Shurubu Kayhan, (2016), Türkiye ve Kırgızistan Coğrafyasında Halk İnanç ve Uygulamalarının
Karşılaştırılması, VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı/No. 2, s. 66
17
Furkan Suresi, 25/74; Onlar: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü
sevindirecek sâlih kimseler ihsân eyle! Bizi takvâ sahiplerine önder yap!” diye duâ ederler.
18
Din görevlisi.
13
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َاس ِه ْم نَ َّما َس ِمعُىا ان ِّز ْك َش َويَقُىنُىنَ اِوَّهُ نَ َمجْ ىُىن َو َما هُ َى اِ َّل ِر ْكش نِ ْه َعانَ ۪ميه
َ َ َواِ ْن يَ َكا ُد انَّ ۪زيهَ َكـفَشُوا نَي ُْضنِقُىوKur’an’dan
َ ك ِبا َ ْب
ِ ص
19
kalem suresinin son ayetini okur ve bunu ağzıyla şüf der. Şüf arapçadan şifa kelimesinden
alınmış anlamındadır..
Çocukları sünnet edilmesi
Kırgızlarda çocuk bir yaşına girdiğinde ilk adım anlamına gelen ”Tuşoo toy” töreni yapılır. Tuşoo
toy çocuğun sağlıklı olarak yürümesi dileği ile yapılan eğlenceli bir törendir. Tuşoo toydo küçük
çocukları yarıştırırlar. Yüz, iki yüz metre uzaklıktan koşup birinci gelen çocuğun eline makas verilir
ve o makasla yeni adım atan çocuğun iki ayağındaki bağlı ipi keser. Sonra büyüklerden birisi
ellerini göğe kaldırır ve Allah’tan yeni adım atan çocuk için hayırlı dualarda bulunur.
Kırgızlarda erkek çocuklar sünnet yaptırılır. Çocukların sünnet yaşının 3-5-7. yıllar olmasına büyük
özen gösterilir. Tek rakamlı sayılar olması bilhassa tercih sebebidir. Sünnet yaptırılacak çocuğun
heyecanının yatışması için çocuk ata bindirilip dolaştırılır.20 Çocuğun sünnet edilmesi Peygamberin
ّ ٰ ۪ٓيَا اَيُّهَا انَّ ۪زيهَ ٰا َمىُ۪ٓىا اَ ۪طيعُىا
sünnetlerinin biridir. Peygambere itaat Kur’an’ın emirlerindendir.21 للاَ َواَ ۪طيعُىا
ان َّشسُى َل َواُ ۬ونِي ْالَ ْم ِش ِم ْى ُك ْم
Yeni bir ev inşaatı ve bitince hatim okuma
Evin insanlığın hayatında korunması ve yaşaması için çok önemli yeri verdır. Ev, nsan için huzur
bulma kendisini mutlu duyması için hayatta en lazım olan malıdır. Nice insanlar vardır ki ev almak
için zorluk çekmektedirler. Nice insanlar vardır ki evsiz sokakta kalırlar. Günümüzde de ev almak
için seneler boyunca para biriktirip ev alma arzusuyla yaşamaktadırlar. Bazıları şehir hayatını
beğenip yüksek binalarda hayat sürmeyi isterken, bazıları da şehir gürültüsünden uzak olmayı seçip
köylerde yaşamayı seçerler. Şehir olsun köy olsun bir ailenin kendi evi olması dediğimiz gibi çok
önemlidir. Kırgızlarda ev inşaatında veya yeni bir eve taşınıldığında da örfî bir adeti vardır. Bu da
bölgeye göre değişir. Genellikle yeni bir eve yaşamaya başlarken “üy toy” (ev düğünü) merasimini
yaparlar. Bunu ben on yıllık imamlık tecrübemde çok defa şahid olmuşumdur. Yeni evin inşaatı
başlarken kurban keserler ve Kur’anla, besmeleyle başlarlar. Evin inşaatı tamamen bittikten sonra
bütün yakın akrabalar davet edilir. Gelen akrabalar da ev toy olduğu için ev eşyalarını hediye olarak
getirirler. Hediyelerin arasında halı veya döşek çok önemli hediyelerden sayılır. Gelen akrabalarla
birlikte bir din görevlisi olarak imam da davet edilir. Hazırlanmış olan sofra üzerinde su, tuz ve çay
gibi yiyecekler imamın önüne koyulur. İmam Kur’an’dan 30. cüzü baştan sonuna kadar okur ve
hatim duasını yapar. İşte bu sebepten imama gelip hatim yaptıracaktık diye davet ettiklerinde, imam
hemen yeni bir eve taşınmış olduklarını anlar.
Cenaze merasimlerinde
Hayatın bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu da vardır. Fânî olan bu dünyada her canlı ölümü
tadacaktır. Kırgızlarda ölmek üzere olan hastanın canının çıkması yaklaştığı zaman o insanın yüzü
kıbleye çevrilir. Hastaya “Iyman ayttıruu” (İman söyletme) yaptırır. Bu esnada imam Kuran-ı
Kerim okur. Çoğu zaman Yâsîn suresi okulur. Kırgızlarda ölen kişi için, “Geldiği yere döndü”
anlamına gelen “Kaytış boldu”; “Köz cumdu”; “O dünyaya ketti” veya buna benzer ifadeler
kullanılır. Ölen meyite gusül aldırırlar ve kefenledikten sonra da cenazesini kıldırırlar. Cenaze için
o bölgede görevli olan imam kesinlikle çağırılır. İmam cenaze esnasında vaaz eder ve defnedilmesi
için mezara kadar gelir. Mezarda defin işi bittikten sonra herkes oturur imam ise Mülk suresini
baştan sona kadar okur ve dua eder. Bunun ardından da üç gün her sabah namazından sonra yakın

19

Kalem, 68/51,52; “ O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, "Şüphe yok o bir
delidir" derler. Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.”
20
Maksat Jumabaev, Kırgız Gelenek ve İnanışlarında Dini Ritüeller, AÜ, SBE, Ankara 2006, s. 42.
21
Nisâ, 4/59; “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de.”
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akrabaları imamla beraber gelirle ve Yâsîn suresini baştan sona kadar okur ve dua ederler. Vefat
eden adamı üçlük, kırklık ve yıllık aş toy diyerek Kur’an okuturlar.22
SONUÇ
Orta Asyada bulunan Kırgızistan halkı 70 senedir Sovyetler Birliği yönetimi altında yaşamıştır. Bu
dönem zarfında, her türlü dini uygulamalardan mahrum bırakılmışlardır. Dini okulları ve camileri
ya kapatılmış ya da başka amaçlarla kullanılmıştır. Kısacası, her çeşit dini özgürlük kısıtlanmış ve
dini uygulamalar da sıkı bir şekilde yasaklanmıştır. Sovyetler dönemindeki amaç, ateist bir toplum
yetiştirmekti. Kırgızistan ve diğer Orta Asyadaki ülkeler de bağımsız bir ülke olmayı başardılar.
Kırgız halkı bağımsızlığını kazanıp, yeni bir ülke kurduklarında, din özgürlüğü bağlamında her
türlü baskı kaldırılmış ve insanlar kendi camilerini ve okullarını açmaya başlamışlardır. Ülkede
bağımsızlığın ilk yıllarında, 1991’de, sadece 39 cami varken, bu sayı 2018 yılı itibariyle yaklaşık
3,000’e yükselmiştir. Günümüzde ülkedeki medreselerin sayıları 114'e kadar ulaşmış olup
Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi (Müftiyat)’ın gözetimi altında eğitim-öğretimlerini
sürdürmektedir. Bunların dışınd dört İlahiyat fakülteleri bulunmaktadır.
Kırgızistan halkının %88'i Müslümandır. Bu nedenle Kırgız milleti İslam şeriyartındaki emirleri
hayatlarında örfi bir adet olarak yaşamaktadırlar. Eskiden sadece ziyafetlerde Kur’an ayetleri
okunulmuşsa da günümüzde her evde artık insanlar Allah’ın kitabını gece gündüz okumakta ve
öğrenmektedir. Allah’a binlerce şükürler olsun ki, Kırgız halkı da son zamanlarda İslam âlimlerini,
Kur’an hafızlarını yetiştirmeye başlamıştır. Günümüzde talebeler sadece Kur’an hafızlığıyla
yetinmeden Kur’an’ın önemli ilimi olarak bilinen on kıraat ilimini alan gençlerimiz bulunmaktadır.
Başta Türkiye olmak üzere Mekke, Medine, Mısır, Pakistan v.s. müslüman ülkelere gidip İslam
bilimlerinde eğitim almaktadırlar. Artık Kırgız Türkleri de asılına dönmüştir.
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KIRGIZİSTAN’DA KADIN DİN EĞİTİMİ
WOMEN'S RELIGIOUS EDUCATION IN KYRGYZSTAN
Mirgül BEKMURZAYEVA
Öğr. Görevlisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Özet
Kırgızistan yaklaşık 6.600.000 nüfusa sahip Orta Asya ülkelerinden biridir. 70 yıldan daha fazla
Sovyet hâkimiyetinde olan Kırgızlar, ancak Sovyetler Birliğin dağılmasından sonra 1991 yılında
bağımsızlığına kavuşmuştur.
Bağımsızlığa kavuşmakla devletin yeniden yapılandırılmasında ve bu yapılandırma içerisinde din
eğitimi-öğretiminin konumlandırılmasında önemli değişmeler de yaşanmıştır. Sovyetler Birliği
döneminde din eğitimi ve öğretiminden söz etmek mümkün değildi. Bu nedenle bağımsızlığın elde
edilmesinden sonra Kırgız toplumunda dinî bilgi boşluğu hissedilmiştir. Bu boşluğu giderebilmek
için din hizmeti sunacak kurumlara ihtiyaç duyulmuştur.
Günümüz Kırgızistan’ında örgün ve yaygın olmak üzere iki tür din eğitimi faaliyeti
yürütülmektedir. Kırgızistan’da yaygın din eğitimi alanında bireyler din eğitimi ihtiyaçlarını
medrese, cami ve Kur’an kursları aracılığıyla karşılamaktadırlar. Bu bakımdan Kırgızistan’daki dinî
hayatın şekillenmesinde cami, medrese ve Kur’an kurslarının faaliyetleri son derece önemlidir.
Ancak, bu yaygın din eğitimi hizmetlerinden, toplam nüfusun yarısından çoğunu kadınların
oluşturmasına rağmen, daha ziyade erkekler faydalanmakta, kadınların din eğitimi ise ihmal
edilmektedir.
İşte bu tebliğin amacı, kadınlara yönelik yaygın din eğitimi kurumlarını ele almaktır. Bu tebliğde,
yaklaşık son yirmi yıldır kadınlara yönelik din eğitimi faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren
‘’Bişkek Kız Kur’an Kursu’’ ile İslam Üniversitesine bağlı olarak faaliyet yürüten ‘’Kız Kur’an
Kursu’’ ele alınacaktır. Bu kurslarda farklı yaş gruplarına yönelik olarak 2 yıllık hafızlık, 1 yıllık
(Kuran okuma ve dini bilgiler öğretimi), 1 aylık ve 4 aylık yaz Kuran kursları olmak üzere dört
farklı öğretim yapılmaktadır.
Tebliğde, Bişkek şehrindeki ‘’Bişkek Kız Kur’an Kursu’’ ile ‘’Kız Kur’an Kursu’’nun
öğretmenlerin durumu, kursa kabul şartları, okutulan dersler, kullanılan kaynaklar, öğrenci profili,
mezunlar ve kursta düzenlenen sosyo-kültürel faaliyetler ele alınacaktır. Çalışmanın sonunda,
kadınların din eğitimine yönelik daha iyi din hizmetleri sunmak için yararlı olacağı düşünülen
birtakım önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Yaygın Din Eğitimi, Kadın Din Eğitimi, Kuran Kursu.
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Abstract
Kyrgyzstan is one of the Central Asian countries with a population of approximately 6,500,000.
The Kyrgyz people who were under the Soviet rule for more than 70 years gained their
independency in 1991 after the collapse of the Soviet Union.
Although it gained its independency some important changes have been experienced in the
restructuring of the state and the positioning of religious education within this structuring. It was
not possible to talk about religious education and teaching during the Soviet Union period. For this
reason, after the independency, an important religious knowledge gap was felt in the Kyrgyz
society. In order to overcome this gap, institutions that would provide religious services were
needed. Two types of religious education activities, formal and informal, are carried out in today’s
Kyrgyzstan.
In the field of informal religious education in Kyrgyzstan, individuals meet their religious education
needs
through
madrasah,
mosques,
foundations
and
Qur’an’ic
courses.
In this respect, the activities of these institutions are extremely important in shaping the religious
life in Kyrgyzstan. However, although women make up more than half of the total population, men
mostly benefit from these informal religious education services, and women's religious education is
neglected.
The aim of this paper is to deal with the institutions of common religious education for women. İn
this paper, first of all, general information will be given about the institutions operating in
Kyrgyzstan, then information will be given about the two "Girls Qur’an’ic Courses" that have been
successfully carrying out religious education activities for women for the last twenty years.
In the communiqué, the status of the teachers of the "Quran for Girls" course, the situation of the
students, the lessons taught, the resources used, the graduates and the socio-cultural activities
organized in the course will be discussed. At the end of the study, some suggestions will be made
that are thought to be useful for providing better religious services for women's religious education.
Keywords: Kyrgyzstan, İnformal Religious Education, Women's Religious Education, Qur’an’ic
Course.
GİRİŞ
Kırgızistan 31 Ağustos 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını elde eden Orta
Asya ülkelerinden biridir. Kırgız Cumhuriyeti’nde din özgürlüğü, maneviyat ve ibadet özgürlüğü
Anayasa ile güvence altına alınmıştır. 1 Bu özgürlükler arasında bulunan inanç özgürlüğü,
Kırgızistan devlet sisteminin yapısı için büyük öneme sahiptir.

1

Anayasadaki düzenlemeler için bkz. Kırgız Respublikasının Konstitutsyası Kırgız Cumhuriyeti Anayasası, Akademiya
2007; Adilet Cumayev. ‘’Kırgızistan’da Din Menen Mamlekettin Öz Ara Baylanıştarı’’ Oş Devlet Üniversitesi Araşan
Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Bitirme Tezi, Bişkek 2008, ss. 20-22.
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Kırgızistan’ın bağımsızlıkla beraber devlet yapısı yeniden şekillenmiş, ateist propagandasından
vazgeçerek, kendi milli ve manevi değerlerini yaşamaya yönelmiştir. Eğitim sisteminde de ateizm
düşüncesi içeren eserleri kaldırmış, eğitim alanında reformlar gerçekleştirmiştir.
Kırgızistan devleti laik bir sistemi benimsenmiştir. Kırgızistan’da laik bir sistemin benimsenmesi
devletin bütün dinlere eşit mesafede olmasını, din mensuplarına da inanç özgürlüğü ortamının eşit
düzeyde sağlanmasını gerektirmiştir. Günümüzde Kırgız toplumu dini hayatı canlandırmaya ve
İslam kültürünü toplumda yaymağa çalışırlarken, dış ülkelerden gelen dini grupların etkileri ile de
karşılaşmaktadır.
Kırgızistan halkının %88'i Müslüman 2 olduğu için dış kaynaklı dini gruplardan Müslüman olanlar
hoş karşılanırken, gayrimüslimlere olumlu bakılmamaktadır. Kırgızistan’daki bütün din eğitimi
kurumlarında Ehli Sünnet-Hanefi-Maturidi çizgisinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ülkedeki
müslüman dini gruplardan, Ahmediler dışında diğerlerinin tamamının Sünni-Hanefi anlayışta
oldukları söylenebilir. Ancak onların siyasi amaçlar güden yapıları Kırgız toplumunu tedirgin
etmektedir. Kırgızistan’a gelen dini gruplardan özellikle mezhep iddiası olmayan Türkiye kaynaklı,
Süleyman Efendi Cemaati, Aziz Mahmut Hüdai Cemaati ve Menzil Cemaati diye bilinen dini
cemaatler, kendi cemaat aidiyeti güdüsüyle dini hayatın gelişmesi yönünde faaliyetler
yapmaktadırlar. 3 Biz bu tebliğimizde Kırgızistan’da dini hayatın gelişmesi yönünde yaklaşık yirmi
yıldır faaliyet gözteren ‘’Kız Kur’an’’ kursunu ele alacağiz.
Kırgızistan’da Kadınlara Yönelik Yaygın Din Eğitim Kurumları
Kırgızistan’da yaygın din eğitimine halk tarafından önem verilmektedir. Devlet kurumlarında din
eğitimi daha tam olarak yerleşmediği için, sivil toplumların açmış oldukları din eğitimi kurumları
faaliyet göstermektedir. 4 Kadınlara yönelik yaygın din eğitim hizmetlerini iki grupta ele alabiliriz.
1) Vakıflar Yoluyla Din Eğitimi Hizmetleri
Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuğundan beri, bütün alanlarda olduğu gibi dini alanda da özgürlük
havası hakim olmuştur. Bundan dolayı ülkede pek çok cemaat ve tarikatlar ortaya çıkmıştır. Bu
kurumların bazıları çeşitli nedenlerden dolayı kapatılmış, bazıları ise hâlâ faaliyetlerini etkili bir
şekilde devam ettirmektedir. Bunun yanısıra vakıf olarak kayda geçenler de vardır. Vakıfların
amacı, yoksul insanlara maddi destek vermek, öğrencilere burs vermek, yardım dernekleri kurmak,
yabancı dil ve bilgisayar kursları düzenlemek, spor alanları oluşturmak gibi çeşitli faaliyetler
düzenlemektir. Bu amaçlardan biri de din eğitimi alanında topluma faydalı faaliyetlerle yardımcı
olmaktır. Kırgızistan’da bu açıdan kadınlara yönelik faaliyet yürüten vakıflar şunlardır; Mutakallim

2

https://ru.wikipedia.org/wiki
Suat Cebeci. ‘’Kırgızitan’da Dini Durum ve Sovyet Sonrası Dini Gelişmeyi Besleyen Etkenler’’, KTMÜ, Manas Sosyal
Araştırma Dergisi, Bişkek 2016, c. 5, s.3
4
Geniş bilgi için bkz. Bakıt Murzaraimov. ‘’Egemenduuluktön Kiyin Kırgızıztandagı Diniy Abal’’ BYR Publishing House,
Bişkek 2018.
3
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Vakfı, İnsanlığa Yardım Vakfı, Hissa Bint Zayd al-Talib (Hayra Hayriya Vakfı) 5. Şimdi bu
vakıfların faaliyetleri üzerinde kısaca duracağız:
a) Mutakallim Vakfı: 1999 yılından itibaren Kırgızistan’daki Müslüman kadınların haklarını
korumak amacıyla faaliyet yürütmektedir. 2003’ten beri Stepnoye köyünün 2 No’lu hapishanesinde
mahkumlarla çalışmaktadır. Aile değerleri ile ilişkin haftalık dersler ve radikalleşmeye karşı
eğitimler konusunda çalışmalar yapmaktadır. 2007 yılında Müslüman kadınların başları örtülü
pasaport alma hakkını elde etmiştir. 2009 yılında Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı,
okula devam eden kızların başörtüsü takmalarına izin veren emrin imzalanmasını sağlamıştır. 20142015 yıllarında Kırgızistan tarihinde ilk kez ülkenin bütün bölgelerinden Kur’an uzmanlarının
katıldığı kızlar arasında Kur’an ezberleme yarışması düzenlenmiştir. 6 Mutakallim Vakfının şübeleri
ülkenin tüm bölgelerinde bulunmaktadır. Bu vakfın asıl amaçlarından biri de, Müslüman kadınların
din eğitimine katkı sağlamaktır. Bu nedenle Mutakallim Vakfı kurslar düzenleyerek, haftada üç kez
Kur’an, tecvit, Arap dili, akide, fıkıh, siyer, hadis gibi dersleri okutmaktadır. Dersler vakıfta
çalışanlar tarafından verilmektedir. 16 yaştan 70 yaşa kadar isteyen bayanların katılması
mümkündür. 2019 yılında tüm bölgedeki vakfın düzenlediği Kur’an kurslarından 500 civarında
kadın, eğitimini tamamlamıştır. Bunun dışında çocuklar için İngilizce ve Arapça dil kursları da
verilmektedir.
b) İnsanlığa Yardım Vakfı: Bu vakıf da bayanlar için Kur’an kursları düzenlemektedir. 2010
yılından beri Kırgızistan’da faaliyet yürütmektedir. Kuran kursları ise 2011 yılından itibaren hizmet
etmektedir. Dersler KTMÜ İlahiyat fakültesi mezunları, vakıfta görevli hafızalar ve Aziz Mahmut
Hüdai kursunun mezunları tarafından verilmektedir. Kursun süresi 4 ay olup, dersler hafta sonunda
cumartesi ve pazar günleri saat 9.00-11.00 arası vakfın ofisinde verilmektedir. Derslere kayıtlar
sadece Eylül ve Ocak aylarında olmaktadır. Dersler dışında manevi sohbetler, seminerler, kutlu
doğum haftası ve kandillerde programlar düzenlenmektedir. Vakıf tarafından kermesler, yardıma
muhtaçlara maddi destekler, öğrenciler için burslar, Ramazan aylarında iftar çadırları gibi sosyal
faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. Her sene yaklaşık 50-60 talebe Kur’an kursunda eğitim
görmektedir. 7
c) ‘’Hissa Bint Zayd al-Talib’’ Kadın gelişim merkezi. Bu vakıf 2017 yılında kurulmuştur.
Kadınların gelişim merkezinin amacı, kadınların toplumdaki sosyal statüsünü iyileştirmek, din
eğitimi alanında eğitmek ve çocuk yetiştirme konusunda annelere yardımcı olmaktır. Bu kurum,
kadınlara yönelik kısa süreli Kur’an kurslar düzenlemektedir. Kur’an kursları üç dereceye
ayrılmaktadır. Birincisi başlangıç grubu olup, dersler haftada üç kez olmaktadır. İkincisi orta
dereceli devam eden grup olup, dersler haftada dört kere verilmektedir. Üçüncüsü, dört senelik
hafızlık kursu olarak sayılmaktadır. 8 Bu kursun dersleri haftada beş gündür. Bu kurum Kur’an
5

Aymölmöl Coldoşbay kızı. ‘’Kur’an Kurslarına Devam Eden Öğrencilerin Psiko-Sosyal Durumlarının Değerlendirilmesi:
Bişkek Örneği’’ KTMÜ, Yüksek Lisans Tezi, Bişkek 2019, s.19
6
http: // mutakallim. kg
7
Aymölmöl. A.g.t. s.20.
8
Genel bilgi için bakınız. http:/nakhlahfond.kg (11.10.2020)
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kurslarının dışında bilgisayar, dil (Kırgızca, Arapça, İngilizce, ve Rusça), aşçılık ve dikiş kursları da
vermektedir.
2) Kur’an Kursları Yoluyla Yaygın Din Eğitim Hizmetleri
Kur’an dersleri, İslam tarihi boyunca İslam eğitim sisteminin en temel hareket noktası olmuştur.
Hz. Peygamber döneminden itibaren günümüze kadar Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi, öğretilmesi,
anlaşılması ve ezberlenmesi devam etmektedir. Kur’an kurslarının amacı, Kur’an’ı tecvit usulüne
uygun olarak yüzünden doğru okumayı öğretmek, namaz dualarını ve kısa süreleri ezberletmek,
hafızlık yaptırmak, İslamın temel inanç, ibadet ve ahlak esaslarını öğreterek Hz. Peygamber
(s.a.v)’in örnek hayatı hakkında bilgiler sunmaktır. 9
Kur’an kursları, Müslüman bireylerin din eğitimi konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan
yaygın din eğitimi kurumlarından biridir. Kur’an kursları toplumun her kesiminden insanlara
hizmet sunmaktadır. Kırgızistan’daki Kur’an kursları Müslüman bireylerin din eğitimi ihtiyacını
karşılaması bakımından çok önemli bir yer tutmaktadır. Biz bu tebliğimizde örnek olarak Kız
Kur’an kurslarına değineceğiz.
Bişkek şehrindeki kadınlara yönelik din eğitimi veren önemli kurumlardan biri Kız Kur’an
kursudur. Kız Kur’an kursu 1 Eylül 2004 tarihinde Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, ‘’Şebnem Yolu’’
Derneği ve Ahmed Kaya’nın desteğiyle Bişkek şehrinde İslam Üniversitesine bağlı olarak
açılmıştır. 2004-2017 yıllar arasında bütün ders programları bu kurum tarafından onaylanmıştır. 10
Kursun ilk açıldığı senelerde öğrencilerin sayısı 40-50 civarında olup, Aziz Mahmud Hüdai
kursundan mezun olan dört hoca hanım tarafından kursun eğitim-öğretim faaliyetleri başlatılmıştır.
Bu kursun günümüze kadar devam edip bu kadar gelişmesinde bu hoca hanımların emeği büyük
olmuştur. O yıllarda toplumda insanların çoğu dine olumlu bakmıyorlardı. Çünkü Sovyet
döneminde aldıkları ateist propagandasının etkisinden daha henüz kurtulamamışlardı. Bütün bu
zorluklara rağmen, Kur’an kursu hocaları faaliyetlerini devam ettirmişler ve sonunda
başarmışlardır. İlk dönemlerde kursa gelen genç kızlar çok istekli olup, aileleri tarafından iyi
karşılanmamış hatta velileri Kursa gitmelerine engel olmuşlardır. Bu gibi sorunlardan dolayı 20132014 yılından itibaren kursa gelen öğrencilerden velileri tarafından yazılmış izin kâğıtları istenmeye
başlanmıştır. Yıllar geçtikçe öğrenci sayısı artmış ve Kur’an kursuna olan ihtiyaç çoğalmıştır. Kursa
olan talep ve ihtiyaçtan dolayı gündüzlü ve yatılı Kur’an kursu olarak iki farklı alanda eğitimlerini
devam ettirmeye başlamışlardır
Kırgızistan’ın farklı bölgelerinden kursa gelen öğrenciler için, yeni bir bina yaptırılarak 15.01.2015
tarihinde yatılı eğitime başlanmıştır. Bu tarihten itibaren yatılı kurs, diğer kurstan ayrılarak ‘’Bişkek
Kız Kur’an’’ kursu olarak adlandırılmıştır. ‘’Bişkek Kız Kur’an’’ kursu Kırgızistan Dini İşleri
Devlet Komisyonu tarafından 8 Şubat 2017 tarihinde dini bir kurum olarak kaydedilmiştir. Bu
kursun yönetim kurumu, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi olmaktadır. Okul binası 150 öğrenci
9

Aybala Tuğla Uzuner. ‘’Kız Kur’an Kursları Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım Zeynel Abidin Kız Kur’an Kursu Örneği’’,
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2009, s.21.
10
Aymölmöl. A.g.t. s.22.
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için tasarlanmıştır. Kurs, iki katlı bina olup mescit, kütüphane, yemekhane, hemşire odası, müdür
odası, öğretmenler odası, 5 sınıf, 20 yatak odası, bilgisayar odası, çalışma odası, voleybol oynama
sahası ve güzel bir bahçesi bulunmaktadır. Kursta eğitim iki yıl sürmektedir. Dersler, 2017 yılından
itibaren KMDİ tarafından onaylanan müfredata göre, Kırgız ve Rus dillerinde verilmektedir. Kursta
öğrencilere üç öğün yemek verilmektedir. Kursa gelen öğrenci yaşları 13-70 arasında
değişmektedir. Ayrıca kursta anneler grubu da bulunmaktadır. Onlara haftada üç gün ders
verilmektedir.
2016 yılında gündüzlü ‘’Kız Kur’an’’ kursu ‘’İhlaş İnşaat Şirketi’’ tarafından yaptırılan Tunguç
ilçesindeki yeni binasına taşınarak eğitim-öğretimlerine orada devam ettiler. ‘’İhlas İnşaat Şirketi’’
müdürü, ‘’Kız Kur’an’’ kursuna yardım elini uzatan yerli şirketlerden ilkidir. 2016 yılından
günümüze kadar Kur’an kursu eğitim-öğretim faaliyetini bu binada devam ettirmektedir. Kursta
mescit, öğretmenler odası, toplantı odası ve 5 sınıf bulunmaktadır. 2020 yılı mart ayındaki
pandemiye kadar bu binada üç farklı zaman diliminde (sabah, öğle ve akşam) hizmet veriyorlardı.
Kursa kayıt yaptıran öğrenci sayısı oldukça fazla olduğu için ve kurs binasının bu kadar öğrenciyi
alabilecek kapasitede olmadığından üç farklı zaman diliminde eğitim yapmak zorunda kaldılar.
Birinci grup: 09.00-12.45 saatler arası, ikinci grup: 13.45-17.35 saatler arası, üçüncü grup ise:
18.00-20.00 saatler arasında ders yapıyorlar. Yaz tatilinde de çocuklar ve bayanlar için bir aylık
‘’Yaz Kur’an’’ kursları düzenlenmektedir. 11 Günümüzde ‘’Kız Kur’an’’ kursu karantina nedeniyle
derslerine online olarak devam etmektedir. Gündüzlü ‘’Kız Kur’an’’ kursu daha önce belirttiğimiz
gibi Kırgızistan İslam Üniversitesine bağlı olarak kalmıştır.
a) Öğretmenlerin Durumu
‘’Kız Kur’an’’ kursunda öğretmen olarak çalışan hocaların çoğu, Aziz Mahmud Hüdai kursu
mezunlarıdır. Kursta öğretmen olarak çalışmak için “Lisans ve pedagojik formasyon sahibi olmak”
şartı gerekiyor. Ancak kursta terbiyeci olarak çalışmak için Kur’an kursu sertifakası yeterli
sayılmaktadır. Devlet tarafından da Kur’an Kursu hocalarının en azından lisans diploması olması
gerektiği belirtiliyor. Bundan dolayı kursta çalışan hocalar, üniversitelerde dışarıdan okuyorlar.
Kırgızistan’da Kur’an kursları devlete bağlı olmadığı için devlet tarafından kurs hocalarına hiçbir
maaş ödenmiyor. Ancak devlet senede bir kursları kontrol için müfettişler gönderiyor.
Gündüzlü ‘’Kız Kur’an’’ kursu, öğrencilerin kendi yardımlarıyla faaliyetlerini yürütüyor. Yatılı
‘’Bişkek Kız Kur’an’’ kursuna hâlâ Aziz Mahmud Hüdai Vakfı maddi destekte bulunuyor.
Gündüzlü kursta toplam 10-12 hoca hanım çalışmaktadır. Yatılı kursta ise toplam 10 hoca
çalışmakta olup, bekar olanlar kursta kalarak eğitim verirken, evli olanlar gelip gitmektedir. Bütün
hocalar Kırgız vatandaşlarıdır. Her sene Hüdai’den yeni mezun olarak gelen öğrencilerin
derslerinde en başarılı olanları yaz Kur’an kursunda bir ay staj yaptırarak Eylülden itibaren
terbiyeci statüsüyle işe başlamaktadır.

11

Bu bilgiler kurs hocalarıyla 10.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında telefon görüşmesiyle alındı.
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b) Öğrencilerin Durumu
Gündüzlü ‘’Kız Kur’an’’ kursunda eğitim almak ücretsizdir. Sadece kayıt yaptırmak için 500 som
(6-7 dollar civarında) para ödenmektedir. Bu para da kursun ihtiyaçları için harcanmaktadır. Yatılı
‘’Bişkek Kız Kur’an’’ kursu ise ücretlidir. Öğrencilerin yıllık 12,000 som (150 dolar) ödemesi
gerekmektedir.
‘’Bişkek Kız Kur’an’’ kursuna öğrenciler sınavla alınıyor. Öğrenciler önce Kırgız dili ve edebiyatı,
Kırgızistan tarihi ve coğrafyası derslerinden hazırlanan çoktan seçmeli sınava giriyorlar. Bu
sınavdan başarılı olanlar, sözlü sınava giriyorlar. Sözlü sınavda öğrencilerin dini bilgileri ölçülüyor.
Sonra iki sınavın ortalaması hesaplanarak, ortalama puan veriliyor. Ertesi gün sınavdan başarılı
olanlar bildiriliyor. Sınavdan geçenler ‘’A’’ sınıfı, ‘’B’’ sınıfı diye Kur’an okuma seviyelerine göre
gruplara ayırılıyorlar.
c) Okutulan Dersler
Bişkek Kız Kur’an Kursunda Okutulan Tüm Dersler
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dini Dersler
Kur’an-ı Kerim
Siyer
Hadis Usulü ve Şerhi
Tefir Usulü ve Şerhi
Fıkıh
Peygamberler Tarihi
Ahlak
Akaid
Arap Dili
Kur’an-ı Kerim

Kültürel Dersler
Kırgız Dili
Kırgızistan Tarihi
Enformatik
Beden Eğitimi
El Becerisi
Türk Mutfağı

Kız Kur’an Kursunda Okutulan Tüm Dersler
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dini Dersler
Kur’an-ı Kerim
Siyer
Fıkıh
Peygamberler Tarihi
Ahlak
Akaid
Aile İlmihali
Arap Dili
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Çocuk Yetiştirme
El Becerisi
Türk Mutfağı
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Bu dersler dışında hafta sonları öğrencilere farklı konularda seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca
psikoloji, sosyoloji ve tıp alanlarında uzmanlar kursa davet edilerek, seminerler verilmektedir.
d) Kullanılan Kaynaklar
Kursta kullanılan kaynaklar TDV’nın yayınladığı kitaplardan, Osman Nuri Topbaş Efendiye ait
kitaplardan ve KTMÜ İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanmış kitaplardan oluşmaktadır.
Kullanılan kaynaklar şunlardır:












TDV, ‘’Kur’an Elifbası’’
Osman Nuri Topbaş, ‘’Nebiler Silsilesi’’
Osman Nuri Topbaş, ‘’Hazreti Muhammed Mustafa’’
TDV, ‘’İlmihal’’ I ve II cilt
Hamdi Döndüren, ‘’Delilleriyle İslam İlmihali’’
Seyfettin Yazıcı, ‘’Temel Dini Bilgiler’’
Abdurrahman Haçkalı, ‘’Temel Dini Bilgiler’’
Osman Nuri Topbaş, ‘’İslam, İman, İbadet’’
Ömer Çelik vd, ‘’Üsveyi Hasene’’
Mustafa Erdem, ‘’İslam Hukukuna Giriş’’
Muhittin Düzenli,’’Hadis Usulü’’

Derslerde kullanılan kaynaklar, sadece yukarıda belirttiğimiz kaynaklardan ibaret olmayıp,
güvenilir internet sitelerinden de faydalanılmaktadır. Öğretim elemanları kendi alanlarında
uzmanlaşmak için kendini geliştirme yollarını aramakta ve ulaşabildiği güvenilir kaynaklardan
derslerde faydalanmaktadır.
e) Mezunlar
‘’Bişkek Kız Kur’an’’ kursundan her yıl yaklaşık 300-330 öğrenci mezun olarak sertifikalarını
almaktadır. Mezun olan öğrencilere sınav yapılarak, sınavdan geçen öğrenciler İstanbul’daki Aziz
Mahmud Hüdai kursuna gönderilmektedir. Oradan iki yıllık eğitimini başarılı bir şekilde
tamamlayıp gelen mezunlar ‘’Kız Kur’an’’ kursunda göreve başlamaktadır.
2015-2020 yıllar arasında iki yıllık eğitim programından toplam 411 öğrenci mezun olmuştur.
Bunlardan 71 öğrenci Türkiye’deki Aziz Mahmud Hüdai Kız Kur’an kursuna iki yıllık eğitim için
gönderilmiştir. Türkiye’den eğitimini tamamlayıp gelen öğrencilerin bir kısmı, ‘’Bişkek Kız
Kur’an’’ kursunda hizmete başlamıştır. Diğer mezunların bazıları farklı üniversitelere başvurarak
eğitimlerini devam ettirmektedirler. 5 yıl içinde 2 aylık yaz kursunda toplam 1225 öğrenci eğitim
görmüştür. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerden 15’i hafızlığını tamamlamıştır. 12
‘’Kız Kur’an’’ kursundan her yıl eğitim alan öğrencilerin sayısı 500 civarında olmaktadır. 2004
yılından bugüne kadar, ‘’Kız Kur’an’’ kursunda eğitim alan öğrencilerin toplam sayısı yaklaşık 10
bine ulaşmıştır.

12
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Kız Kur’an kursu 2004-2020 yılları arasında Kırgızistan’da kadınlara yönelik yaygın din eğitimi
alanında çok önemli hizmetler sunmuştur. Toplam 11 651 kadının din alanında kendini geliştirerek
eksiklerini tamamlamasında ve dini hayatı yaşamasında büyük katkılar sağlamıştır.
f) Kursta Düzenlenen Sosyo-Kültürel Faaliyetler
‘’Kız Kur’an’’ kursunda sosyo-kültürel faaliyetler de yer almaktadır. Yaz tatillerinde özellikle 7-12
yaş arası kız çocuklarına ‘’Ben Dinimi Öğreniyorum’’ adı altında çeşitli kamplar düzenlenmektedir.
Hafta sonları ‘’İlim Öğrenmenin Fazileti’’, ‘’Çocuğu Doğru Yetiştirme Yolları’’, ‘’İslamda Kadının
Yeri’’, ‘’Tesettürün Faydaları’’, ‘’Kur’an’ın Faziletleri’’ vs konularında seminerler verilmiştir.
2011 yılından itibaren her sene, Kutlu Doğum Haftaları düzenlenmektedir. Bu sayede birçok insana
Hz. Peygamberi tanıtma fırsatı bulunmuştur. Bu program 2017 yılında Bişkek şehrindeki en büyük
Spor Salonunda yapılmıştır. Bunun dışında ‘’Yetimler Üşümesin’’ projesiyle kermesler
düzenlenerek, 150 000 som (2,000 dolar) yetimlere teslime dilmiştir. Böylece fakir ailelere,
yetimlere ve muhtaç olanlara erzak poşeti ve giysi dağıtılmıştır. 40 hadis yarışması, Allah’ın 99
ismini ezberleme yarışmaları düzenlenmektedir. 2020 yılında 15 seminer düzenlenmiş olup,
COVİD 19 hastalığına yakalananlara 100,000 som (1,200 dolar) civarında maddi destek
sağlanmıştır. 13
Bişkek Kız Kur’an kursunda haftalık edep-ahlak sohbetleri, güncel konulara ait sohbetler
verilmektedir. Dışarıdan kendi alanlarında uzman küaför, doktor ve eğitimciler çağırılarak
seminerler sunulmaktadır. Kırgız Dili Bayramı gibi milli bayramlar ve annelere yönelik programlar
düzenlenmektedir. Her sene hafızlığı tamamlayan öğrencilere yönelik, ‘’Taç giydirme’’ programları
yapılmaktadır. 14

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kırgızistan’da her ne kadar din-devlet ilişkilerinde bazı problemler yaşanmasına rağmen, son
yıllarda bu konuda önemli gelişmelerin yaşandığını görmekteyiz. Devlet tarafından Iyman Vakfının
açılması, devlet üniversitelerine bağlı dört ilahiyat fakültesi, Muftiyata bağlı yaygın din eğitimi
kurumları, vakıflar tarafından düzenlenen kurslar, kitle iletişim aracı olan televizyon ve radyoların
dini programlara yer vermeye başlaması ve okullarda pilot uygulaması olarak Din Kültürü Tarihi
adlı derslerin okutulması olumlu gelişmelerin yaşandığını göstermektedir. Ancak kadınlara yönelik
yaygın din eğitim konusunda henüz istenilen seviyeye ulaştığını söylemek zordur.
Türk toplumunda anne evin direği olup bir mektep görevi üstlenmektedir. ‘’Beşiği sallayan dünyayı
sallar’’ diye boşuna söylenmemiştir. Eğer bir toplumu değiştirmek ya da geliştirmek istersek, o
toplumdaki kadınlardan başlamalıyız. Çünkü toplumu oluşturan bireyleri yetiştiren annedir.
Kırgızistan’da din eğitiminin gelişmesi için öncelikle kadınlara yönelik din eğitim kurumlarına
önem vermeliyiz. Yukarıda anlattığımız gibi bu bir ihtiyaçtır. Her yıl kurslara gelen talebelerin
13
14

Bu bilgiler kurs müdürüyle 15.10.2020 tarihinde telefon görüşmesiyle alındı.
Bu bilgiler kurs müdürüyle 16.10.2020 tarihinde telefon görüşmesiyle alındı.
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sayısı artmaktadır. Kırgızistan’da kadınların eğitimini büyük ölçüde Kur’an kursları
karşılamaktadır. Her ne kadar yavaş yavaş bu konuda da önemli gelişmeler yaşanmakla beraber,
yine de bazı eksiklikler vardır.
Yaptığımız bu mütevazi araştırma sonucunda, Kız Kur’an kurslarında daha kaliteli eğitim
verilebilmesi için şunların yapılması gerekmektedir.
 Kur’an kursu hocaları mesleki bilgilerinin yanında iyi bir pedagoji eğitimi almalıdırlar.
 Derslerde daha bilimsel metotlar, farklı yöntemler ve ölçme-değerlendirme araçlar
kullanmalıdırlar.
 Kur’an kurslarında okutulan her ders için özel kitaplar hazırlanmalıdır.
 Maddi açıdan devlet tarafından desteklenmelidir.
 Hocalar alan bilgilerini güncellemek ve eğitim-öğretim yeterliliklerini artırmak için güncel
ve bilimsel yayınları takip etmeye çalışmalıdır. Hizmet içi eğitimlere etkin katılım
sağlayarak söz konusu eksikliklerini gidermelidirler.
 Kadınların din eğitimi sadece Kur’an kurslarıyla sınırlandırılmamalı, camilerden de
yararlanılmalıdır. Bunun için de camilere kadın bölümleri, abdesthaneler vs. eklenmelidir.
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İKİ DEĞİŞKENLİ q-STANCU-BETA TİP OPERATÖRLER
BIVARIATE q-STANCU-BETA TYPE OPERATORS
Esma YILDIZ ÖZKAN
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0003-1283-833X
Merve KORKMAZ
Y. L. Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0002-8906-9797
Özet
Bu çalışmada q-Stancu-Beta tip operatörlerinin yaklaşım özellikleri iki boyutlu sürekli fonksiyonlar
uzayında incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce tensör çarpım tip iki değişkenli q-Stancu-Beta
operatörleri tanımlanmıştır. Bu operatörlerin iki değişkenli test fonksiyonlarındaki görüntüleri
hesaplanmıştır. Bu operatörlerin düzgün yakınsaklığı, iki değişkenli operatörlerin düzgün
yakınsaklık teoremi olarak bilinen Volkov teoremi yardımı ile gösterilmiştir. Ayrıca bu
operatörlerin yaklaşımındaki yakınsama dereceleri iki değişkenli sürekli fonksiyonlar için tanımlı
süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından fonksiyonlar yardımı ile elde edilmiştir. Son olarak elde
edilen teoremlerin sonuçları yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düzgün yakınsaklık, lineer pozitif operatörler, operatörlerin yaklaşımı, q-tam
sayılar, q-beta fonksiyonu, q-gamma fonksiyonu, q-düzensiz integral, Volkov tip teorem,
yakınsama oranı.
Abstract
In this study the approximation properties of q-Stancu-Beta type operators are investigated in
bivariate continuous function space. For this purpose, tensor product type bivariate q-Stancu-Beta
operators are firstly defined. The images of these operators on bivariate test functions are
calculated. The uniform convergence of these operators are investigated with the help of Volkov
theorem known as uniform convergence theorem of bivariate linear positive operators. The degrees
of approximation of these operators are obtained with the help of modulus of continuity and the
Lipschitz class functions defined for bivariate continuous functions. Lastly, the results of the
obtained theorems are interpreted.
Keywords: Uniform convergence, linear positive operators, approximation of operators, q-integers,
q-beta functions, q- gamma functions, q-improper integral, Volkov type theorem, rate of
convergence.
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GİRİŞ
Stancu [1] ile verdiği çalışmasında (0,∞) aralığı üzerinde tanımlı Lebesgue integrallenebilir
fonksiyonlar yardımıyla
∞

1
𝑡 𝑛𝑥−1
𝐿𝑛 (𝑓, 𝑥) =
�
𝑑𝑥
𝐵(𝑛𝑥, 𝑛 + 1) 1 + 𝑡 𝑛𝑥+𝑛+1
0

olarak verdiği yeni bir operatör tanımlamıştır. Abel ve Gupta, 𝐿𝑛 operatörün yakınsama oranını
hesaplamışlardır [2]. Gupta ve arkadaşları da bu operatörün yakınsama oranını sınırlı salınımlı
fonksiyonların türeviyle elde etmişlerdir [3].
Son yıllarda q-calculus matematikte ilgi çeken bir araştırma alanı olmuştur. Birçok çalışmadaki
sonuçlar q-calculusa taşınmıştır. q-Calculusun bazı tanımlarını hatırlayalım. Negatif olmayan bir
k tamsayının q-tamsayısı [𝑘]𝑞 ,
(1 − 𝑞 𝑘 )
,𝑞 ≠ 1
[𝑘]𝑞 ≔ � 1 − 𝑞
𝑘
,𝑞 = 1

olarak tanımlıdır.
k nın q-faktöriyeli [𝑘]𝑞 ! ,

olarak tanımlıdır.

[𝑘]𝑞 ! ≔ �

[𝑘]𝑞 [𝑘 − 1]𝑞 … … . . [1]𝑞
1

,𝑘 ≥ 1
,𝑘 = 0

𝑛, 𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 olacak şekilde negatif olmayan tamsayılar olmak üzere q-binom katsayıları,
[𝑛]𝑞 !
𝑛
� � ≔
[𝑘]𝑞 ! [𝑛 − 𝑘]𝑞 !
𝑘 𝑞

olarak tanımlıdır.

q-düzensiz integral 𝐴 > 0 olmak üzere,
∞�
𝐴

olarak tanımlıdır.

∞

� 𝑓(𝑥)𝑑𝑞 𝑥 = (1 − 𝑞) � 𝑓 �
0

𝑛=−∞

𝑞𝑛 𝑞𝑛
�
𝐴 𝐴

q-Beta fonksiyonunun integral temsili,
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∞�
𝐴

𝐵𝑞 (𝑡, 𝑠) = 𝐾(𝐴, 𝑡) �
0

olarak tanımlıdır. Burada 𝐴 > 0 için,

(𝑎 +

ifadesi q-Pochhammer sembolüdür. Ayrıca

𝑏)𝑛𝑞

𝑥 𝑡−1
𝑑𝑞 𝑥
(1 + 𝑥)𝑡+𝑠
𝑞

𝑛−1

= ��𝑎 + 𝑞 𝑗 𝑎�
𝑗=0

1
1 𝑡
𝑡
𝐾(𝑥, 𝑡) =
𝑥 �1 + � (1 + 𝑥)1−𝑡
𝑞
𝑥+1
𝑥 𝑞

dir.
Ve

rekürrans bağıntısını sağlar [5].

𝐾(𝐴, 𝑡 + 1) = 𝑞 𝑡 𝐾(𝐴, 𝑡)

q-Beta fonksiyonunun bir diğer tanımı 𝑡, 𝑠 > 0 için
1

𝐵𝑞 (𝑡, 𝑠) = � 𝑥 𝑡−1 (1 − 𝑞𝑥)𝑞𝑠−1 𝑑𝑞 𝑥
0

olup, q-beta fonksiyonu ve q-gamma fonksiyonu arasındaki ilişki

𝐵𝑞 (𝑡, 𝑠) =

Γ𝑞 (𝑡)Γ𝑞 (𝑠)
Γ𝑞 (𝑡 + 𝑠)

eşitliğiyle bilinmektedir. q-Calculus ile ilgili detaylı bilgiler [6] ile verilen referansda bulunabilir.
q-Stancu-Beta operatörleri Aral ve Gupta [4] tarafından

𝑞

𝐿𝑛 (𝑓, 𝑥) =

∞�
𝐴

𝐾(𝐴, [𝑛]𝑞 𝑥)
𝑢[𝑛]𝑞𝑥−1
�
𝑓�𝑞 [𝑛]𝑞𝑥 𝑢�𝑑𝑞 𝑢
[𝑛]𝑞 𝑥+[𝑛]𝑞 +1
𝐵𝑞 ([𝑛]𝑞 𝑥, [𝑛]𝑞 + 1)
(1 + 𝑢)𝑞
0

olarak tanımlanmıştır. Burada, 𝑥 ∈ [0, ∞) , 𝑞 ∈ (0,1) dir.
Aral ve Gupta makalelerinde [7]
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𝑞

𝐿𝑛 (1, 𝑥) = 1
𝑞

𝐿𝑛 (𝑡, 𝑥) = 𝑥

𝑞

𝐿𝑛 (𝑡 2 , 𝑥) =

�[𝑛]𝑞 𝑥 + 1�𝑥
𝑞([𝑛]𝑞 − 1)

operatör görüntülerini hesaplamışlardır. Bu operatörlerin yakınsama oranını ikinci süreklilik
modülü yardımıyla tahmin etmişlerdir. Ayrıca ağırlıklı yaklaşımı veren bir teoremle birlikte
asimptotik bir formül elde etmişlerdir.
Bu çalışmamızda tensor çarpım tip iki değişkenli q-Stancu-Beta tip operatörleri tanımlanarak iki
değişkenli fonksiyonlar için tanımlı süreklilik modülü, kısmi süreklilik modülü ve Lipschitz
sınıfından fonksiyonlar yardımıyla yakınsama oranları elde edilerek bu operatörlerin yaklaşım
özellikleri incelenecektir.
İKİ DEĞİŞKENLİ OPERATÖRLERİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Tanım1 ℝ+ ≔ [0, ∞) olmak üzere, f, ℝ+ × ℝ+ üzerinde tanımlı reel değerli iki değişkenli sürekli
ve sınırlı bir fonksiyon olsun. 𝐴1 , 𝐴2 > 0 ve 𝑞1 , 𝑞2 ∈ (0,1) olmak üzere, her (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ+ × ℝ+ ve
her 𝑛1 , 𝑛2 ∈ ℕ için iki değişkenli 𝑞-Stancu Beta tip operatörleri
𝑞 ,𝑞

𝐿𝑛11 ,𝑛22 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦) =

∞� ∞�
𝐴1
𝐴2

× �
0

�
0

(1 +

𝑢[𝑛1 ]𝑞1 𝑥−1

𝐾�𝐴1 , [𝑛1 ]𝑞1 𝑥�

𝐾�𝐴2 , [𝑛2 ]𝑞2 𝑦�

𝐵𝑞1 �[𝑛1 ]𝑞1 𝑥, [𝑛1 ]𝑞1 + 1� 𝐵𝑞2 �[𝑛2 ]𝑞2 𝑦, [𝑛2 ]𝑞2 + 1�

[𝑛1 ]𝑞 𝑥+[𝑛1 ]𝑞1 +1
𝑢)𝑞1 1
(1

+

𝑣 [𝑛2 ]𝑞2 𝑦−1

[𝑛2 ]𝑞 𝑦+[𝑛2 ]𝑞2 +1
𝑢)𝑞2 2

𝑓�𝑞1 [𝑛1 ]𝑞1 𝑥 𝑢, 𝑞2 [𝑛2]𝑞2 𝑦 𝑣�𝑑𝑞1 𝑢𝑑𝑞2 𝑣

olarak tanımlarız. Bu operatörler tensör çarpım tip lineer pozitif operatörlerdir.

İki değişkenli q-Stancu-Beta tip operatörlerin tanımına eşdeğer olan yardımcı teoremi aşağıdaki gibi
verebiliriz.
Lemma 1
i)
ii)

𝑞 ,𝑞

𝑦

L𝑛11,𝑛2 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦) = 𝐿𝑥𝑛1 �𝐿𝑛2 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞2 , 𝑥, 𝑦); 𝑞1 , 𝑥, 𝑦�
2
𝑞1 ,𝑞2
𝑛1,𝑛2

L

(𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦) = 𝐿𝑦𝑛2 �𝐿𝑥𝑛1 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞1 , 𝑥, 𝑦); 𝑞2 , 𝑥, 𝑦�

eşitlikleri doğrudur. Burada

𝐿𝑥𝑛1 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞1 , 𝑥, 𝑦)

≔

𝐾�𝐴1 , [𝑛1 ]𝑞1 𝑥�

𝐵𝑞1 �[𝑛1 ]𝑞1 𝑥, [𝑛1 ]𝑞1 + 1�

https://www.29ekim.org/

∞/𝐴1

�
0

(1 +

[𝑛1 ]𝑞 𝑥−1

𝑢

1

[𝑛 ] 𝑥+[𝑛1 ]𝑞 +1
1
𝑢)𝑞 1 𝑞1
1

𝑓 �𝑞1

[𝑛1 ]𝑞 𝑥
1

𝑢, 𝑦� 𝑑𝑞1 𝑢
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𝑦
𝐿𝑛2 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞2 , 𝑥, 𝑦)

olarak tanımlanmıştır.

≔

𝐾�𝐴2 , [𝑛2 ]𝑞2 𝑦�

𝐵𝑞2 �[𝑛2 ]𝑞2 𝑦, [𝑛2 ]𝑞2 + 1�

∞

�
0

�𝐴2

𝑣

[𝑛2 ]𝑞 𝑦−1
2

[𝑛2 ]𝑞 𝑦+[𝑛2 ]𝑞 +1
2
2

(1 + 𝑣)𝑞

2

𝑓 �𝑥, 𝑞2

[𝑛2 ]𝑞 𝑦
2

𝑣 � 𝑑 𝑞2 𝑣

İKİ DEĞİŞKENLİ q-STANCU BETA TİP OPERATÖRLERİ İÇİN VOLKOV TİP
TEOREM
İki değişkenli lineer pozitif operatörlerin yaklaşımında düzgün yakınsaklık teoremi Volkov [8]
tarafından verilmiştir.
Volkov teoremini hatırlayalım.
Volkov Teoremi [8] D, ℝ2 de kapalı ve sınırlı bir bölge, 𝐶(𝐷), bu 𝐷 bölgesinde tanımlı sürekli ve
reel değerli 𝑓 fonksiyonlarının kümesi, 𝐿𝑛1,𝑛2 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦), 𝐶(𝐷) üzerinde tanımlı bir lineer pozitif
operatörler dizisi
𝑓0 = 𝑒00 (𝑡, 𝑠) = 1

𝑓1 = 𝑒10 (𝑡, 𝑠) = 𝑡

𝑓2 = 𝑒01 (𝑡, 𝑠) = 𝑠

𝑓3 = 𝑒20 (𝑡, 𝑠) + 𝑒02 (𝑡, 𝑠) = 𝑡 2 + 𝑠 2

olsun.

Eğer 𝑖 = 0,1,2,3 için �𝐿𝑛1 ,𝑛2 (𝑓𝑖 )�, D üzerinde 𝑓𝑖 fonksiyonlarına düzgün yakınsak ise, bu durumda
her 𝑓 ∈ 𝐶(𝐷) için �𝐿𝑛1 ,𝑛2 (𝑓)� lineer pozitif operatörler dizisi D üzerinde 𝑓 fonksiyonuna düzgün
yakınsar.
𝛪 üzerinde tanımlı sürekli reel değerli tüm 𝑓 fonksiyonların kümesi 𝐶(Ι) ile gösterilsin. 𝐶(Ι),
‖𝑓‖𝐶(Ι) ≔ 𝑚𝑎𝑘𝑠{|𝑓(𝑥, 𝑦)|: (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼}

normuyla bir Banach uzayıdır. �𝑓𝑛1 , 𝑓𝑛2 �, 𝐶(Ι) da herhangi bir fonksiyon dizisi olmak üzere,
lim lim �𝑓𝑛1 ,𝑛2 − 𝑓�

𝑛1 →∞ 𝑛2 →∞

𝐶(Ι)

=0

koşulu sağlanıyorsa, �𝑓𝑛1 ,𝑛2 � fonksiyon dizisi I üzerinde 𝑓 fonksiyonuna düzgün yakınsaktır denir.
Bu durumda 𝑓 ∈ 𝐶(Ι)’ dır.
Teorem 1 0 < 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olmak üzere �𝑞1,𝑛1 � ve �𝑞2,𝑛2 �
lim𝑛1 →∞ 𝑞1,𝑛1 = lim𝑛2 →∞ 𝑞2,𝑛2 = 1

https://www.29ekim.org/

(1)

418

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
koşulunu gerçekleyen keyfi diziler olsun. Eğer 𝑓 𝛪 üzerinde tanımlı sürekli reel değerli herhangi bir
fonksiyon ise, bu durumda iki değişkenli q-Stancu-Beta tip lineer pozitif operatörler dizisi
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛
�𝐿𝑛1 ,𝑛12 2 (𝑓)�, 𝛪 üzerinde 𝑓 fonksiyonuna düzgün yakınsaktır.
İKİ DEĞİŞKENLİ q-STANCU-BETA TİP OPERATÖRLERİ İÇİN YAKINSAMA
ORANLARI
Bu kısımda, iki değişkenli q-Stancu-Beta tip operatörlerin yaklaşım hızları iki değişkenli
fonksiyonlar için bilinen süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından fonksiyonlar yardımıyla
incelenecektir.
𝛿1 > 0, 𝛿2 > 0 ve 𝑓, 𝛪 üzerinde tanımlı sürekli reel değerli herhangi bir iki değişkenli 𝑓
fonksiyonu için süreklilik modülü
𝜔(𝑓; 𝛿1 , 𝛿2 ) = sup{|𝑓(𝑡, 𝑠) − 𝑓(𝑥, 𝑦)|: (𝑡, 𝑠), (𝑥, 𝑦) ∈ Ι, |𝑡 − 𝑥| ≤ 𝛿1 , |𝑠 − 𝑦| ≤ 𝛿2 }

olarak tanımlıdır. 𝛿1 → 0+ ,
[9].

𝛿2 → 0+ iken, lim𝛿1→0+ lim

𝛿2 →0+

𝜔(𝑓; 𝛿1 , 𝛿2 ) = 0 olduğu açıktır

Teorem 2 0 < 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olmak üzere �𝑞1,𝑛1 � ve �𝑞2,𝑛2 �, (1) ile verilen koşulu sağlayan diziler
olsun. Eğer 𝑓, 𝛪 üzerinde tanımlı sürekli değerli herhangi bir fonksiyon ise, bu durumda aşağıdaki
eşitsizlik doğrudur.
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛2

Burada,

�𝐿𝑛1 ,𝑛12

𝑥,𝑞

𝑦,𝑞

(𝑓; 𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)� ≤ 4𝜔�𝑓; 𝛼𝑛1 1,𝑛1 , 𝛼𝑛2 2,𝑛2 �

𝑥,𝑞1,𝑛
𝛼𝑛1 1
𝑦,𝑞2,𝑛2

𝛼𝑛2

=�

��1−𝑞1,𝑛1 �[𝑛1 ]𝑞1,𝑛 +𝑞1,𝑛1 �𝑥 2 +𝑥
1

𝑞1,𝑛1 �[𝑛1 ]𝑞1,𝑛 −1�
1

�

��1−𝑞2,𝑛2 �[𝑛2 ]𝑞2,𝑛 +𝑞2,𝑛2 �𝑦2 +𝑦

=�

2

𝑞2,𝑛2 �[𝑛2 ]𝑞2,𝑛 −1�
2

1�
2
1�
2

�

(2)

(3)

𝑓, 𝛪 üzerinde tanımlı sürekli reel değerli herhangi bir iki değişkenli fonksiyonu, her (t,s), (x,y) ve
0 < 𝜃 ≤ 1 için
|𝑓(𝑡, 𝑠) − 𝑓(𝑥, 𝑦)| ≤ 𝑀[(𝑡 − 𝑥)2 + (𝑠 − 𝑦)2 ]

𝜃�
2

olacak şekilde 𝑀 > 0 reel sayısı mevcut ise, 𝑓 ye Lipschitz sınıfından bir fonksiyon denir.

Şimdi Lipschitz sınıfından fonksiyonlar için iki değişkenli q-Stancu-Beta tip operatörlerin yaklaşım
oranını verelim.
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Teorem 3 0 < 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olmak üzere �𝑞1,𝑛1 � ve �𝑞2,𝑛2 �, (1) ile verilen koşulu sağlayan diziler
olsun. Eğer 𝑓 ∈ 𝐿𝑖𝑝𝑀 (𝑓; 𝜃) ise bu durumda aşağıdaki eşitsizlik doğrudur.
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛2

�𝐿𝑛1 ,𝑛12

𝑥,𝑞1,𝑛1

Burada, 𝛼𝑛1

𝜃

𝑥,𝑞

𝑦,𝑞

𝜃

(𝑓; 𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)� ≤ 𝑀 ��𝛼𝑛1 1,𝑛1 � + � 𝛼𝑛2 2,𝑛2 � �

𝑦,𝑞2,𝑛2

ve 𝛼𝑛2

, (2) ve (3) de verildiği gibidir.

SONUÇ
Bu çalışmada iki değişkenli q-Stancu-Beta tip operatörlerinin dikdörtgensel bölgede düzgün
yakınsaklık teoremi ve yakınsama oranlarını veren teoremler verilmiştir.
𝑞 ,𝑞

L𝑛11,𝑛2 gösterimi ile verilen iki değişkenli q-Stancu-Beta tip operatörlerinin tanımında 𝑞1 ve 𝑞2
2

yerine 0 < 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olacak şekilde sırasıyla �𝑞1,𝑛1 � ve �𝑞2,𝑛2 � dizileri (1) koşulunu
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛
sağlayacak şekilde alındığında her 𝑓 ∈ 𝐶(Ι) için Teorem 1, �𝐿𝑛1 ,𝑛12 2 (𝑓)� lineer pozitif
operatörler dizisinin 𝛪 üzerinde 𝑓 ye düzgün yakınsaklığını verir. Teorem 2 ve Teorem 3 de verilen
𝑥,𝑞1,𝑛
𝑦,𝑞2,𝑛
𝛼𝑛1 1 ve 𝛼𝑛2 2 dikkate alındığında her 𝑥 ∈ Ι1 ve 𝑦 ∈ Ι2 için
𝑥,𝑞1,𝑛1

lim 𝛼𝑛1

𝑛1 →∞

ve

𝑛2 →∞

𝑥,𝑞1,𝑛1

lim lim 𝜔�𝑓; 𝛼𝑛1

𝑛1 →∞ 𝑛2 →∞

𝑦,𝑞2,𝑛2

= 0, lim 𝛼𝑛2

𝑦,𝑞2,𝑛2

, 𝛼𝑛2

=0

�=0

dır. Bu durumda Teorem 2 ve Teorem 3 de verilen eşitsizliklerin sağ tarafı I üzerinde sıfıra düzgün
yakınsar. O halde eşitsizliğin sol tarafı da I üzerinde sıfıra düzgün yakınsar. Sonuç olarak, Teorem 2
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛
ve Teorem 3, iki değişkenli �𝐿𝑛1 ,𝑛12 2 (𝑓)� lineer pozitif operatörler dizisinin I üzerinde 𝑓
fonksiyonuna düzgün yakınsaklığını sırasıyla süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından
fonksiyonlar yardımıyla verir.
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FIXED POINT THEOREMS IN Ƒ-METRIC SPACES
Ƒ-METRİK UZAYLARDA SABİT NOKTA TEOREMLERİ
Demet BİNBAŞIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi,Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Tokat Türkiye. ORCID:0000-0001-7041-5277
Abstract
Recently, Jleli and Samet [6] introduced Ƒ metric spaces and define a natural topology in this
spaces. Furthermore the authors gave a new style of Banach contraction principle in the spaces. In
this paper, we prove some fixed point theorems and give example of the theorems.
Keywords:Ƒ metric space, contraction mapping, fixed point theorem
Preliminaries, Background and Notation
In recent years, some authors have given various generalizations of metric spaces. This situation
allows authors to find new work areas. Czerwik [2] described the concept of 𝑏‒metric. Khamsi and
Hussain [7] reintroduced the 𝑏 ‒metric concept and they called it metric-type. Fagin et al. [3]
presented the concept of s‒relaxed p metric. Here, 𝑏‒metric concept is more general than s‒relaxed p
metric concept [8]. G..ahler [4] began the concept of a 2‒metric. This metric function defined on
the product set 𝑋 × 𝑋 × 𝑋. The notion of 2‒metric is a generalization of the concept of usual
metric. Mustafa and Sims [10] introduced the notion of 𝒢‒metric space. The notion is more general
than the usual metric space. Matthews [9] defined the concept of a partial metric. Jleli and Samet
[5] introduced the notion of JS‒metric. Third condition of this metric gaves by lim sup ‒ condition.
Currently, Jleli and Samet [6] have introduced the Ƒ-metric space concept. After that Alnaser et al.
[8] defined relation theoretic contraction and proved some generalized fixed point theorems in this
metric spaces. In this paper, we give some fixed point theorems in Ƒ-metric spaces. Furthermore we
mentioned that examples provide the theorems.
Definition 1.1 Let Ƒ be the set of functions 𝑔: (0, ∞) → ℝ. This function provides the following
conditions.
Ƒ 1 : 𝑔 is non-decreasing function
Ƒ 2 : lim𝑛→∞ 𝑎𝑛 = 0 ⇔ lim𝑛→∞ 𝑔(𝑎𝑛 ) = −∞, for every sequence {𝑎𝑛 } ⊆ (0 +∞). [6]

Definition 1.2 Let 𝑋 ≠ ∅, 𝐷: 𝑋 × 𝑋 → [0, ∞) be a given mapping and there exists 𝑔 ∈ Ƒ and
𝛾 ∈ [0, ∞). If the following conditions are satisfied, then 𝐷 is called as an Ƒ -metric on 𝑋. The pair
(𝑋, 𝐷) is called as an Ƒ -metric space.
𝐷 1 : (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑋 × 𝑋, 𝐷(𝑎, 𝑏) = 0 ⇔ 𝑎 = 𝑏,
𝐷 2 : 𝐷(𝑎, 𝑏) = 𝐷(𝑏, 𝑎) for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋,
𝐷 3 : For every 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋, for every 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 ≥ 2 and for every (𝑡𝑖 )𝑛𝑖=1 ⊂ 𝑋 with
𝑛−1
(𝑡1 , 𝑡𝑛0 ) = (𝑎, 𝑏) we have 𝐷(𝑎, 𝑏) > 0 ⇒ 𝑔(𝐷(𝑎, 𝑏)) ≤ 𝑔(Σ𝑖=1
𝐷((𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1 )) + 𝛾 [6].
R

R

R
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Remark 1.3 Any metric space is an Ƒ-metric space. The converse of this proposition is false [6].
Example 1.4 Let ℝ+ be the set of positive real numbers. 𝐷: ℝ+ × ℝ+ → [0, ∞) be the mapping
and for all 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+ ,
𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+ ,
(|𝑎 − 𝑏|)2 , 𝑎, 𝑏 ∈ [0,3]
.
𝐷(𝑎, 𝑏) = �
|𝑎 − 𝑏|,
𝑎, 𝑏 ∉ [0,3]
Then 𝐷 is an Ƒ-metric with 𝑔(𝑎) = ln 𝑎 and 𝛾 = 𝑙𝑛3 [6].
Example 1.5 Let ℕ be the set of natural numbers, 𝐷: ℕ × ℕ → [0, ∞) be the mapping and for all
𝑎, 𝑏 ∈ ℕ,
𝑒𝑥𝑝(|𝑎 − 𝑏|), 𝑎 ≠ 𝑏
𝐷(𝑎, 𝑏) = �
.
0,
𝑎=𝑏
1
Then 𝐷 is an Ƒ-metric with 𝑔(𝑎) = − , 𝑎 > 0 and 𝛾 = 1 [6].
𝑎

Definition 1.6 Suppose that 𝐷 be an Ƒ-metric on 𝑋. Let {𝑎𝑛 } be a sequence in 𝑋.
i. If {𝑎𝑛 } is convergent to element according to the Ƒ-metric 𝐷, then the sequence {𝑎𝑛 } is Ƒ –
convergent to element 𝑎.
ii. If lim𝑚,𝑛→∞ 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 ) = 0 then the sequence {𝑎𝑛 } is Ƒ-Cauchy.
iii. If every Ƒ-Cauchy sequence in 𝑋 is convergent, then (𝑋, 𝐷) is Ƒ-complete [6].

Theorem 1.7 Let 𝑋 ≠ ∅, 𝐷 be an Ƒ-metric on 𝑋 and 𝑓: 𝑋 → 𝑋 be a given mapping. Assume that the
Ƒ-metric space (𝑋, 𝐷) is Ƒ-complete and there exists 𝛼 ∈ (0,1) such that 𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) ≤ 𝛼𝐷(𝑎, 𝑏)
for 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋 . Then 𝑓 has a unique fixed point 𝑎∗ ∈ 𝑋 . Furthermore, the sequence {𝑎𝑛 } ⊂ 𝑋
defined by 𝑎𝑛+1 = 𝑓(𝑎𝑛 ), 𝑛 ∈ ℕ is Ƒ-convergent to 𝑎∗ , for any 𝑎0 ∈ 𝑋 [6].
R

Main Results

In this section, we give generalizations of some known fixed point theorems in the setting of the Ƒmetric spaces.
Theorem 2.1 Let 𝑋 ≠ ∅, 𝐷 be an Ƒ-metric on 𝑋 and 𝑓: 𝑋 → 𝑋 be a given mapping. If (𝑋, 𝐷) is Ƒ1
complete space and there exists 0 ≤ 𝐿 < . Such that 𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) ≤ 𝐿[𝐷(𝑎, 𝑓(𝑎)) +
2

𝐷(𝑏, 𝑓(𝑏))] for 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋 . Then 𝑓 has a unique fixed point 𝑎 ∗ ∈ 𝑋 . Furthermore, the sequence
{𝑎𝑛 } ⊂ 𝑋 defined by 𝑎𝑛+1 =𝑓(𝑎𝑛 ). 𝑛 ∈ ℕ is Ƒ-convergent to 𝑎 ∗, for any 𝑎0 ∈ 𝑋.

Proof Let 𝑔 ∈ Ƒ , γ ∈ [0, ∞) be such that for every 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋 for every 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 ≥ 2 and for every
(𝑡𝑖 )𝑛𝑖=1 ⊂ 𝑋 with (𝑡1 , 𝑡𝑛0 ) = (𝑎, 𝑏), we have
𝑛−1
𝐷(𝑎, 𝑏) > 0 ⇒ 𝑔(𝐷(𝑎, 𝑏)) ≤ 𝑔(Σ𝑖=1
𝐷((𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1 )) + 𝛾.
From Ƒ2 , for every sequence 𝑎𝑛 ⊆ (0, +∞), there exists a 𝛿 > 0 such that 𝑛 → ∞ lim𝑛→∞ 𝑎𝑛 =
0 ⇔ lim𝑛→∞ 𝑔(𝑎𝑛 ) = −∞ and 0 < 𝑎 < 𝛿 ⇒ 𝑔(𝑎) < 𝑔(𝛿) − 𝛾.
Let 𝑎0 ∈ 𝑋 be an arbitrary and {𝑎𝑛 } ⊂ 𝑋 be the sequence defined by 𝑎𝑛 =𝑓(𝑎𝑛−1 ) = 𝑓 𝑛 (𝑎0 ), 𝑛 ∈ ℕ.
We may assume that 𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ) > 0.
On the other hand, we show that 𝑎0 be a fixed point of 𝑓.
From condition of the theorem, we can easily see that
𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 )= 𝐷(𝑓(𝑎𝑛−1 ), 𝑓(𝑎𝑛 ))
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≤ 𝐿[𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑓(𝑎𝑛−1 )) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑓(𝑎𝑛 ))
=𝐿[𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 )) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 )].
Hence (1 − 𝐿)𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ 𝐿𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 ) and so we obtain 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤
From the inequalities 0 ≤

𝐿

1−𝐿

< 1, for 𝑛 = 1,2, …
𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤
.
.
.

If we take
Therefore

𝐿

1−𝐿

𝐿
𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 )
1−𝐿

𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 ).

𝐿 𝑛
) 𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ).
1−𝐿

𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ (

= 𝜆, then 0 ≤ λ < 1.

𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ 𝜆𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 )

and so
𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ 𝜆𝑛 𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ), for 𝑛 = 1,2, ….
Then
𝜆𝑛
𝑚−1
Σ𝑖=𝑛
𝐷(𝑎𝑖 , 𝑎𝑖+1 ) ≤
𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ), 𝑚 > 𝑛.
Since lim𝑛→∞

𝐿

1−𝐿

𝜆𝑛

1−𝜆

1−𝜆

𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ) = 0, there exists a 𝑛0 ∈ ℕ such that 0 <

𝜆𝑛

1−𝜆

From conditions 0 < 𝑎 < 𝛿 ⇒ 𝑔(𝑎) < 𝑔(𝛿) − 𝛾 and 𝑔 is non-decreasing.
𝜆𝑛
𝑚−1
𝑔(Σ𝑖=𝑛
𝐷(𝑎𝑖 , 𝑎𝑖+1 )) ≤ 𝑔(
𝐷(𝑎0 , 𝑎1 )) < 𝑔(𝛿) − 𝛾, 𝑚 > 𝑛 ≥ 𝑛0 ….*

𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ) < 𝛿, 𝑛 ≥ 𝑛0 .

1−𝜆

Using conditions (𝐷3 ) and (*),
𝑚−1
𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 ) > 0, 𝑚 > 𝑛 ≥ 𝑛0 ⇒ 𝑔(𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 )) ≤ 𝑔(Σ𝑖=𝑛
𝐷(𝑎𝑖 , 𝑎𝑖+1 )) + 𝛾 < 𝑔(𝛿).
Thus we obtain that 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 ) < 𝛿, 𝑚 > 𝑛 ≥ 𝑛0 by (Ƒ1 ). It is seen that this sequence {𝑎𝑛 } is
Ƒ −Cauchy.
Since (𝑋, 𝐷) is Ƒ-complete, there exists an 𝑎 ∗ ∈ 𝑋 such that the sequence {𝑎𝑛 } is Ƒ-convergent to
𝑎 ∗ that is lim𝑛→∞ 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎 ∗) = 0.
Now, we show that 𝑎 ∗ is a unique fixed point of 𝑓. We suppose that 𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑎 ∗) > 0. From
the condition (𝐷3 ),
𝑔(𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑎 ∗)) ≤ 𝑔(𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑓(𝑎𝑛 )) + 𝐷(𝑓(𝑎𝑛 ), 𝑎 ∗) + 𝛾, 𝑛 ∈ ℕ.
Using condition of theorem and 𝑔 is non-decreasing,
𝑔(𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑎 ∗)) ≤ 𝑔[𝜆(𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑎 ∗) + 2𝐷(𝑓(𝑎𝑛 ), 𝑎𝑛 ) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎 ∗))] + 𝛾, 𝑛 ∈ ℕ.
Otherwise,
using
lim𝑛→∞ 𝑎𝑛 = 0 ⇔ lim𝑛→∞ 𝑔( 𝑎𝑛 ) = −∞
and
lim [𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑎 ∗) +
2𝐷(𝑓(𝑎𝑛 ), 𝑎𝑛 ) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎 ∗)] = 0, we obtain that
lim 𝑔(𝜆[𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑎 ∗) + 2𝐷(𝑓(𝑎𝑛 ), 𝑎𝑛 ) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎 ∗)]) + 𝛾=−∞.

𝑛→∞

𝑛→∞

This is a contradiction. Consequently, 𝐷(𝑓(𝑎 ∗), 𝑎 ∗) = 0 i.e. 𝑓(𝑎 ∗) = 𝑎 ∗ and so 𝑎 ∗ ∈ 𝑋 is a
unique fixed point of 𝑓.

Example 2.2 Let we take 𝑋 = ℝ+ , 𝐷: ℝ+ × ℝ+ → [0, +∞) for every 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+ ,
(𝑎 − 𝑏)2 , (𝑎, 𝑏) ∈ [0,3] × [0,3]
𝐷(𝑎, 𝑏) = �
.
|𝑎 − 𝑏|, (𝑎, 𝑏) ∉ [0,3] × [0,3]
𝑎
Then, (𝑋, 𝐷) is an Ƒ-complete Ƒ-metric space. Now, let 𝑓: 𝑋 → 𝑋, 𝑓(𝑎) = . Condition of the

theorem are provided. Really;
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Case 1 Let (𝑎, 𝑏) ∈ [0,3] × [0,3].
i.

ii.
iii.

𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) =
𝐷(𝑎, 𝑓(𝑎)) =

𝐷(𝑏, 𝑓(𝑏)) =

9𝑎2

𝑎2 −2𝑎𝑏+𝑏2
16

16
9𝑏2
16

1

Then the inequality 𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) ≤ 𝐿[𝐷(𝑎, 𝑓(𝑎)) + 𝐷(𝑏, 𝑓(𝑏))] is provided for 𝐿 = .
9

Case 2 Let (𝑎, 𝑏) ∉ [0,3] × [0,3].
|𝑎−𝑏|
i.
𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) =
ii.

iii.

𝐷(𝑎, 𝑓(𝑎)) =

𝐷(𝑏, 𝑓(𝑏)) =

3𝑎

4
3𝑏

4

4

4

Then the inequality 𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) ≤ 𝐿[𝐷(𝑎, 𝑓(𝑎)) + 𝐷(𝑏, 𝑓(𝑏))] is provided for 𝐿 = .
9

Theorem 2.3 Let 𝑋 ≠ ∅, 𝐷 be an Ƒ-metric on 𝑋 and 𝑓: 𝑋 → 𝑋 be a given mapping. If (𝑋, 𝐷) is Ƒ1
complete space and there exists 0 ≤ 𝐿 < such that 𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) ≤ 𝐿[𝐷(𝑎, 𝑓(𝑏)) + 𝐷(𝑏, 𝑓(𝑎))]
2

for 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋. Then 𝑓 has a unique fixed point 𝑎 ∗ ∈ 𝑋.

Proof Let 𝑔 ∈ Ƒ , γ ∈ [0, ∞) be such that for every 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋 for every 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 ≥ 2 and for every
(𝑡𝑖 )𝑛𝑖=1 ⊂ 𝑋 with (𝑡1 , 𝑡𝑛0 ) = (𝑎, 𝑏), we have
𝑛−1
𝐷((𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1 )) + 𝛾.
𝐷(𝑎, 𝑏) > 0 ⇒ 𝑔(𝐷(𝑎, 𝑏)) ≤ 𝑔(Σ𝑖=1
From Ƒ2 , for every sequence {𝑎𝑛 } ⊆ (0, +∞), there exists a 𝛿 > 0 such that 𝑛 → ∞ lim𝑛→∞ 𝑎𝑛 =
0 ⇔ lim𝑛→∞ 𝑔(𝑎𝑛 ) = −∞ and 0 < 𝑎 < 𝛿 ⇒ 𝑔(𝑎) < 𝑔(𝛿) − 𝛾.
Let 𝑎0 ∈ 𝑋 be an arbitrary and {𝑎𝑛 } ⊂ 𝑋 be the sequence defined by 𝑎𝑛 =𝑓(𝑎𝑛−1 ) = 𝑓 𝑛 (𝑎0 ), 𝑛 ∈ ℕ.
We may assume that 𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ) > 0.
On the other hand, we show that 𝑎0 be a fixed point of 𝑓.
From condition of the theorem, we can easily see that
𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 )= 𝐷(𝑓(𝑎𝑛−1 ), 𝑓(𝑎𝑛 ))
≤ 𝐿[𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑓(𝑎𝑛 )) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑓(𝑎𝑛−1 ))]
=𝐿[𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛+1 )) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛 )].
Hence 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ 𝐿𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛+1 ) ⇒ 𝑔(𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 )) ≤ 𝑔(𝐿[𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 ) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 )])
⇒ 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ 𝐿[𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 ) + 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 )]
𝐿
⇒ 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤
𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 ).
1−𝐿

𝐿

= 𝜆, then 0 ≤ λ < 1. For 𝑛 = 1,2, …, we obtain that 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ 𝜆𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 )
and so 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑛+1 ) ≤ 𝜆𝑛 𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ).
Therefore
𝜆𝑛
𝑚−1
Σ𝑖=𝑛
𝐷(𝑎𝑖 , 𝑎𝑖+1 ) ≤
𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ), 𝑚 > 𝑛.
If we take

1−𝐿

Since lim𝑛→∞

𝜆𝑛

1−𝜆

1−𝜆

𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ) = 0, there exists a 𝑛0 ∈ ℕ such that 0 <

𝜆𝑛

1−𝜆

From conditions 0 < 𝑎 < 𝛿 ⇒ 𝑔(𝑎) < 𝑔(𝛿) − 𝛾 and 𝑔 is non-decreasing.
𝜆𝑛
𝑚−1
𝑔(Σ𝑖=𝑛
𝐷(𝑎𝑖 , 𝑎𝑖+1 )) ≤ 𝑔(
𝐷(𝑎0 , 𝑎1 )) < 𝑔(𝛿) − 𝛾, 𝑚 > 𝑛 ≥ 𝑛0 ….**

𝐷(𝑎0 , 𝑎1 ) < 𝛿, 𝑛 ≥ 𝑛0 .

1−𝜆

Using conditions (𝐷3 ) and (**),
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𝑚−1
𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 ) > 0, 𝑚 > 𝑛 ≥ 𝑛0 ⇒ 𝑔(𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 )) ≤ 𝑔(Σ𝑖=𝑛
𝐷(𝑎𝑖 , 𝑎𝑖+1 )) + 𝛾 < 𝑔(𝛿).
Thus we obtain that 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 ) < 𝛿, 𝑚 > 𝑛 ≥ 𝑛0 by (Ƒ1 ), i.e. it is seen that this sequence {𝑎𝑛 } is
Ƒ −Cauchy.
Since (𝑋, 𝐷) is Ƒ-complete, there exists an 𝑎 ∗ ∈ 𝑋 such that the sequence {𝑎𝑛 } is Ƒ-convergent to
𝑎 ∗ that is lim𝑛→∞ 𝐷(𝑎𝑛 , 𝑎 ∗) = 0.
Now, we show that 𝑎 ∗ is a fixed point of 𝑓.
𝐷�𝑎𝑛 , 𝑓(𝑎 ∗)� = 𝐷�𝑓(𝑎𝑛−1 ), 𝑓(𝑎 ∗)�
≤ 𝐿. �𝐷�𝑓(𝑎𝑛−1 ), 𝑓(𝑎 ∗)� + 𝐷�𝑎 ∗, 𝑓(𝑎𝑛−1 )��
= 𝐿. [𝐷(𝑎𝑛−1 , 𝑓(𝑎 ∗)) + 𝐷(𝑎 ∗, 𝑎𝑛 )]
and if we take limit as 𝑛 → ∞,
𝐷(𝑎 ∗, 𝑓(𝑎 ∗)) ≤ 𝐿. [𝐷(𝑎 ∗, 𝑓(𝑎 ∗)) + 𝐷(𝑎 ∗, 𝑎 ∗)].
Therefore,
𝐷(𝑎 ∗, 𝑓(𝑎 ∗)) ≤ 𝐿. 𝐷(𝑎 ∗, 𝑓(𝑎 ∗))
And so 𝑎 ∗ is a fixed point of 𝑓. Uniqueness of fixed point can be shown as the proof of the above
theorem.

Example 2.4 Let we take 𝑋 = ℕ, 𝐷: ℕ × ℕ → [0, +∞) for every 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ,
𝑒𝑥𝑝(|𝑎 − 𝑏|), 𝑎 ≠ 𝑏
𝐷(𝑎, 𝑏) = �
.
0,
𝑎=𝑏
𝑎
Then, (𝑋, 𝐷) is an Ƒ-complete Ƒ-metric space. Now, let 𝑓: 𝑋 → 𝑋, 𝑓(𝑎) = . Condition of the
5

theorem are provided. Really;

Case 1 Let 𝑎 = 𝑏. In this case the proof is obvious.
Case 2 Let 𝑎 ≠ 𝑏.
i.

ii.

𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) = 𝑒𝑥𝑝|𝑓(𝑎)−𝑓(𝑏)| = 𝑒𝑥𝑝
𝑏

𝐷(𝑎, 𝑓(𝑏)) = 𝑒𝑥𝑝|𝑎−𝑓(𝑏)| = 𝑒𝑥𝑝𝑎−5

𝑎−𝑏
5

𝑎

iii.
𝐷(𝑓(𝑎), 𝑏) = 𝑒𝑥𝑝|𝑓(𝑎)−𝑏| = 𝑒𝑥𝑝𝑏−5 .
1
Then the inequality 𝐷(𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏)) ≤ 𝐿[𝐷(𝑎, 𝑓(𝑏)) + 𝐷(𝑏, 𝑓(𝑎))] is provided for 𝐿 = .
2
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İKİ DEĞİŞKENLİ q-BASKAKOV DURRMEYER TİP OPERATÖRLER
BİVARİATE q-BASKAKOV-DURRMEYER TYPE OPERATORS
Esma YILDIZ ÖZKAN
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0003-1283-833X
Büşra CÖMERT
Y.L. Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Orcid : 0000-0002-1754-3066
Özet
Bu çalışmada q-Baskakov-Durrmeyer tip operatörlerinin yaklaşım özellikleri iki boyutlu sürekli
fonksiyonlar uzayında incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce tensör çarpım tip iki değişkenli qBaskakov-Durrmeyer tip operatörleri tanımlanmıştır. Bu operatörlerin iki değişkenli test
fonksiyonlarındaki görüntüleri hesaplanmıştır. Bu operatörlerin düzgün yakınsaklığı, iki değişkenli
operatörlerin düzgün yakınsaklık teoremi olarak bilinen Volkov teoremi yardımı ile gösterilmiştir.
Ayrıca bu operatörlerin yaklaşımındaki yakınsama dereceleri iki değişkenli sürekli fonksiyonlar için
tanımlı süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından fonksiyonlar yardımı ile elde edilmiştir. Son
olarak elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lineer pozitif operatörler, operatörlerin yaklaşımı, q-tam sayılar, q-beta
fonksiyonu, q-gamma fonksiyonu, q-düzensiz integral, düzgün yakınsaklık, Volkov tip teorem,
yakınsama oranı.
Abstract
In this study the approximation properties of q-Baskakov-Durrmeyer type operators are investigated
in bivariate continuous function space. For this purpose, tensor product kind bivariate q-BaskakovDurrmeyer type operators are firstly defined. The images of these operators on bivariate test
functions are calculated. The uniform convergence of these operators are investigated with the help
of Volkov theorem for bivariate linear positive operators. The degrees of approximation of these
operators are obtained with the help of the modulus of continuity and the Lipschitz class functions
defined for bivariate continuous functions. Lastly, the results of the obtained theorems are
discussed.
Keywords: Linear positive oparetors, approximation of operators, q-integers, q-beta functions, qgamma functions, q-improper integral, uniform convergence, Volkov type theorem, rate of
convergence.
GİRİŞ
Aral ve Gupta [2] ile verdiği çalışmalarında q-Baskakov operatörlerini tanımlamışlardır. Gupta [4],
q-Durrmeyer operatörlerini tanımladıktan sonra, Aral ve Gupta q-Baskakov-Durrmeyer operatörleri
olarak bilinen yeni bir operatör tanımlamışlardır ve bu operatörlerin yaklaşım özelliklerini
incelemişlerdir [5]. Daha sonra Agrawal ve Thamer, [1] ile verdiği çalışmalarında [0, ∞) aralığı
üzerinde tanımlı Lebesgue integrallenebilir fonksiyonlar yardımıyla
∞

∞

𝑀𝑛 (𝑓; 𝑥) = (𝑛 − 1) � 𝑝𝑛,𝑘 (𝑥) � 𝑝𝑛,𝑘−1 (𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + (1 + 𝑥)−𝑛 𝑓(0)
𝑘=1

0

olarak verilen operatörleri tanımlamışlardır. Burada
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𝑝𝑛,𝑘 (𝑥) = �

𝑛+𝑘−1 𝑘
� 𝑥 (1 + 𝑥)−(𝑛+𝑘)
𝑘

dır. Bu operatörlerin yakınsama oranı Gupta [3] tarafından çalışılmıştır.
Öncelikle son yıllarda matematikte ilgi çeken bir araştırma alanı olan q-calculus un temel
kavramlarını hatırlayarak başlayalım.
Negatif olmayan bir k tam sayısının q-tamsayısı [𝑘]𝑞

olarak tanımlıdır.
k’nın q-faktöriyeli [𝑘]𝑞 !

1 − 𝑞𝑘
,
[𝑘]𝑞 = � 1 − 𝑞
𝑘,

𝑞≠1

𝑞=1

[𝑘] [𝑘 − 1]𝑞 [𝑘 − 2]𝑞 . . . [1]𝑞 ,
[𝑘]𝑞 ! = � 𝑞
1,

𝑘≥1
𝑘=0

olarak tanımlıdır.
n,k, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 olacak şekilde negatif olmayan tam sayılar olmak üzere q-binom katsayıları [𝑛𝑘]𝑞
[𝑛]𝑞 !
𝑛
� � =
[𝑘]𝑞 ! [𝑛 − 𝑘]𝑞 !
𝑘𝑞

olarak tanımlıdır.
q-Düzensiz integral A>0 olmak üzere
∞�
𝐴

�

0

∞

𝑞𝑛 𝑞𝑛
𝑓(𝑥)𝑑𝑞 𝑥 = (1 − 𝑞) � 𝑓( )
𝐴 𝐴
𝑛=−∞

olarak tanımlıdır.
q-Beta fonksiyonunun integral temsili

∞�
𝐴

𝐵𝑞 (𝑡, 𝑠) = 𝐾(𝐴, 𝑡) �

0

olarak tanımlıdır. Burada A>0 için

(1 +

ifadesi q-Pochemmer sembolüdür ve

dir. Ayrıca

𝐾(𝑥, 𝑡) =

𝑥)𝑛𝑞

𝑥 𝑡−1
𝑑𝑞 𝑥
(1 + 𝑥)𝑡+𝑠
𝑞

𝑛−1

= �(1 + 𝑞 𝑗 𝑥)
𝑗=0

1
1
𝑥 𝑡 (1 + )𝑡𝑞 (1 + 𝑥)1−𝑡
𝑞
𝑥+1
𝑥

𝐾(𝐴, 𝑡 + 1) = 𝑞 𝑡 𝐾(𝐴, 𝑡)

rekürrans bağıntısı sağlanır.
q-Beta fonksiyonunun bir diğer tanımı t,s>0 için
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1

𝐵𝑞 (𝑡, 𝑠) = � 𝑥 𝑡−1 (1 − 𝑞𝑥)𝑞𝑠−1 𝑑𝑞 𝑥
0

olarak tanımlıdır. q-Beta fonksiyonu ve q-gamma fonksiyonu arasındaki ilişki
𝐵𝑞 (𝑡, 𝑠) =

Γ𝑞 (𝑡)Γ𝑞 (𝑠)
Γ𝑞 (𝑡 + 𝑠)

eşitliğiyle bilinmektedir.
q-Calculusle ilgili detaylı bilgiler [6] ile verilen referansta bulunabilir.
q-Baskakov-Durrmeyer tip operatörler Agrawal ve Kumar [7] tarafından
𝑞
𝑀𝑛 (𝑓, 𝑥)

= [𝑛 −

∞

∞�
𝐴
𝑞
𝑞
1]𝑞 � 𝑝𝑛,𝑘 (𝑥) � 𝑞 𝑘−1 𝑝𝑛,𝑘−1 (𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑞
0
𝑘=1

olarak tanımlanmıştır. Burada 𝑥 ∈ [0, ∞), 𝑞 ∈ (0,1) ve
𝑞
𝑝𝑛,𝑘 (𝑥)

dır.
Agrawal ve Kumar, [7] de

𝑞

𝑡 + 𝑝𝑛.0 (𝑥)𝑓(0)

𝑥𝑘
𝑛+𝑘−1
𝑘(𝑘−1)/2
=�
� 𝑞
(𝑛+𝑘)
𝑘
𝑞
(1 + 𝑥)
𝑞

𝑞

𝑞
𝑀𝑛 (𝑡 2 ; 𝑥)

𝑀𝑛 (1; 𝑥) = 1
[𝑛]𝑞 𝑥
𝑞
𝑀𝑛 (𝑡; 𝑥) =
𝑞[𝑛 − 2]𝑞

[𝑛]𝑞 [𝑛 + 1]𝑞 𝑥 2
[2]𝑞 [𝑛]𝑞 𝑥
= 4
+ 3
𝑞 [𝑛 − 2]𝑞 [𝑛 − 3]𝑞 𝑞 [𝑛 − 2]𝑞 [𝑛 − 3]𝑞

operatör görüntülerini hesaplamışlar ve bu operatörler için bir rekürrans bağıntısı elde ederek temel
bir yakınsaklık teoremi ispatlamışlardır. Ayrıca bu operatörlerin yakınsama oranlarını tahmin edip,
ağırlıklı yaklaşım sonuçları elde etmişlerdir.
Bu çalışmamızda, iki değişkenli q-Baskakov-Durrmeyer tip operatörleri tanımlanarak iki değişkenli
fonksiyonlar için tanımlı süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından fonksiyonlar yardımıyla
yakınsama oranları elde edilerek bu operatörlerin yaklaşım özellikleri incelenecektir.
İKİ DEĞİŞKENLİ OPERATÖRLERİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Tanım 1 ℝ+ ≔ [0, ∞) olmak üzere, f, ℝ+ × ℝ+ üzerinde tanımlı reel değerli iki değişkenli
sürekli ve sınırlı bir fonksiyon olsun. 𝐴1 , 𝐴2 > 0 ve 𝑞1 , 𝑞2 ∈ (0,1) olmak üzere, her x,y ∈ ℝ+ × ℝ+
ve her n,m ∈ IN için iki değişkenli q- Baskakov-Durrmeyer tip operatörlerini
∞�
𝐴1

×�

0

𝑞 ,𝑞
𝑀𝑛11,𝑛22
∞�
𝐴2

�

0

∞

∞

(𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦) = [𝑛1 − 1]𝑞1 [𝑛2 − 1]𝑞2 � � 𝑃𝑛𝑞11,𝑘 (𝑥) 𝑃𝑛𝑞22,𝑗 (𝑦)
𝑗−1

𝑞1𝑘−1 𝑞2

olarak tanımlayabiliriz.
Burada
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𝑞

𝑞

𝑘=1 𝑗=1

𝑞

𝑞

𝑃𝑛11,𝑘−1 (𝑡) 𝑃𝑛22,𝑗−1 (𝑠)𝑓(𝑡, 𝑠) 𝑑𝑞2 𝑠 𝑑𝑞1 𝑡 + 𝑃𝑛11,0 (𝑥) 𝑃𝑛22,0 (𝑦)𝑓(0,0)
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𝑥𝑘
𝑛1 + 𝑘 − 1 𝑘(𝑘−1)�2
� 𝑞1
, 𝑥 ∈ 𝑅+
𝑘
(1 + 𝑥)𝑛𝑞11+𝑘
𝑦𝑗
𝑛2 + 𝑗 − 1 𝑗(𝑗−1)�2
𝑞2
𝑃𝑛2 (𝑦) ≔ �
, 𝑦 ∈ 𝑅+
� 𝑞2
𝑛
𝑗
(1 + 𝑦) 2+𝑗
𝑞

𝑃𝑛11 (𝑥) ≔ �

𝑞2

dır. Bu operatörler tensör çarpım tip lineer pozitif operatörlerdir.
İki değişkenli q- Baskakov-Durrmeyer tip operatörlerin tanımına eşdeğer olan yardımcı
teoremi aşağıdaki gibi verebiliriz.
Lemma 1
𝑞 𝑞
𝑞
𝑞
𝑦
(i)
𝑀𝑛11,,𝑛22 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦) = 𝑀𝑛𝑥1 �𝑀𝑛2 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞2 , 𝑥, 𝑦)� + 𝑃𝑛11,0 (𝑥)𝑃𝑛22,0 (𝑦)𝑓(0,0),
𝑞 𝑞

𝑞
𝑞
𝑦
(ii)
𝑀𝑛11,,𝑛22 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦) = 𝑀𝑛2 (𝑀𝑛𝑥1 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞1 , 𝑥, 𝑦))+ 𝑃𝑛11,0 (𝑥)𝑃𝑛22,0 (𝑦)𝑓(0,0)
eşitlikleri doğrudur.
Burada
∞�
𝐴1

∞

𝑞
𝑞
𝑀𝑛𝑥1 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞1 , 𝑥, 𝑦) ∶= [𝑛1 − 1]𝑞1 � 𝑃𝑛11,𝑘 (𝑥) � 𝑞1𝑘−1 𝑃𝑛11,𝑘−1 (𝑡) 𝑓(𝑡, 𝑦)𝑑𝑞1 𝑡
𝑘=1

0
∞�
𝐴2

∞

𝑞
𝑞
𝑦
𝑀𝑛2 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑞2 , 𝑥, 𝑦) ≔ [𝑛2 − 1]𝑞2 � 𝑃𝑛22,𝑗 (𝑦) � 𝑞2 𝑗−1 𝑃𝑛22,𝑗−1 (𝑠)𝑓(𝑥, 𝑠)𝑑𝑞2 𝑠
𝑗=1

ile tanımlanmıştır.

0

İKİ DEĞİŞKENLİ q-BASKAKOV-DURRMEYER TİP OPERATÖRLERİ İÇİN VOLKOV
TİP TEOREM
𝑟1 , 𝑟2 >0 olmak üzere i=1,2 için 𝐼𝑖 ≔ [0, 𝑟𝑖 ] olsun. I: = 𝐼1 × 𝐼2 olarak tanımlansın.
I üzerinde tanımlı sürekli reel değerli tüm f fonksiyonlarının kümesi C(I) ile gösterilsin. C(I),
‖𝑓‖𝐶(𝐼) : = max {|𝑓(𝑥, 𝑦)|: (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼}

normuyla bir Banach uzayıdır.
�𝑓𝑛1 ,𝑛2 �, 𝐶(𝐼) da herhangi bir fonksiyon dizisi olmak üzere
lim �𝑓𝑛1 ,𝑛2 − 𝑓�

𝑛1 →∞
𝑛2 →∞

𝐶(𝐼)

=0

koşulu sağlanıyorsa, �𝑓𝑛1 ,𝑛2 � fonksiyon dizisi I üzerinde f fonksiyonuna düzgün yakınsaktır denir.
Bu durumda f∈ 𝐶(𝐼) dır.
İki değişkenli lineer pozitif operatörlerin yaklaşımında düzgün yakınsaklık teoremi
Volkov [8] tarafından verilmiştir. Volkov teoremini hatırlayalım.

Volkov Teoremi [𝟖] D, ℝ2 𝑑𝑒 kapalı ve sınırlı bir bölge, C(D), bu D bölgesinde tanımlı sürekli ve
reel değerli f fonksiyonlarının kümesi olsun.
𝐿𝑛1 ,𝑛2 (𝑓(𝑡, 𝑠); 𝑥, 𝑦), 𝐶(𝐷) üzerinde tanımlı bir lineer pozitif operatörler dizisi
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𝑓0 ≔ 𝑒00 (𝑡, 𝑠) = 1,
(𝑡,
𝑓1 ∶= 𝑒10 𝑠) = 𝑡, 𝑓2 ∶= 𝑒01 (𝑡, 𝑠) = 𝑠
𝑣𝑒
𝑓3 ∶= 𝑒20 (𝑡, 𝑠) + 𝑒02 (𝑡, 𝑠) = 𝑡 2 + 𝑠 2

olsun.

Eğer i=0,1,2,3 için �𝐿𝑛1 ,𝑛2 (𝑓𝑖 )�, D üzerinde f fonksiyonlarına düzgün yakınsak ise, bu
durumda her f∈C(D) için �𝐿𝑛1 ,𝑛2 (𝑓)� lineer pozitif operatörler dizisi D üzerinde f fonksiyonuna
düzgün yakınsaktır.
Şimdi iki değişkenli q- Baskakov-Durrmeyer tip operatörleri için Volkov tip bir teorem verelim.
Teorem 1 0 < 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olmak üzere �𝑞1,𝑛1 �, �𝑞2,𝑛2 �

lim𝑛1→∞ 𝑞1,𝑛1 = lim𝑛2 →∞ 𝑞2,𝑛2 = 1
(1)
koşullarını gerçekleyen keyfi diziler olsun. Eğer f, I üzerinde tanımlı sürekli reel değerli herhangi
bir fonksiyon ise, bu durumda iki değişkenli q-Baskakov-Durrmeyer tip lineer pozitif operatörler
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛
dizisi �𝐿𝑛1 ,𝑛12 2 (𝑓)�, I üzerinde f fonksiyonuna düzgün yakınsar.
İKİ DEĞİŞKENLİ q- BASKAKOV DURRMEYER TİP OPERATÖRLERİ İÇİN
YAKINSAMA ORANLARI

Bu kısımda, iki değişkenli q- Baskakov-Durrmeyer tip operatörlerinin yaklaşım hızları iki
değişkenli fonksiyonlar için bilinen süreklilik modülü ve Lipschitz sınıfından fonksiyonlar
yardımıyla incelenecektir.
𝛿1 > 0, 𝛿2 > 0 ve f, I üzerinde tanımlı sürekli reel değerli herhangi bir iki değişkenli f fonksiyonu
için süreklilik modülü
ω(𝛿1 , 𝛿2 ; 𝑓)= sup{|𝑓(𝑡, 𝑠) − 𝑓(𝑥, 𝑦)|: (𝑡, 𝑠), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼, |𝑡 − 𝑥| ≤ 𝛿1 , |𝑠 − 𝑦| ≤ 𝛿2 }

olarak tanımlıdır. 𝛿1 → 0+ , 𝛿2 → 0+ iken
lim + 𝜔(𝑓; 𝛿1 , 𝛿2 ) = 0
𝛿1 →0
𝛿2 →0+

olduğu açıktır [9].

Teorem 2 0 < 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olmak üzere �𝑞1,𝑛1 � ve �𝑞2,𝑛2 �, (1) ile verilen koşulu sağlayan diziler
olsun. Eğer f, I üzerinde tanımlı sürekli reel değerli herhangi bir fonksiyon ise, bu durumda
aşağıdaki eşitsizlik doğrudur:
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛2

�𝑀𝑛1 ,𝑛12

Burada,
𝑥,𝑞1,𝑛1

𝛽𝑛1

𝑦,𝑞2,𝑛2

𝛽𝑛2

=

=

[𝑛1 ]𝑞1,𝑛

1

[𝑛1 −2]𝑞1,𝑛
[𝑛2 ]𝑞2,𝑛

2

1

[𝑛2 −2]𝑞2,𝑛

2

��𝑞4

𝑥,𝑞1,𝑛1

(𝑓; 𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)� ≤ 4𝜔(𝑓; 𝛽𝑛1

[𝑛1 +1]𝑞1,𝑛

1

1,𝑛1 [𝑛1 −3]𝑞1,𝑛1

��𝑞4

[𝑛2 +1]𝑞2,𝑛

2

2,𝑛2 [𝑛2 −3]𝑞2,𝑛2

https://www.29ekim.org/

−

−

2

𝑞1,𝑛1
2

𝑞2,𝑛2

+

+

[𝑛1 −2]𝑞1,𝑛
[𝑛1 ]𝑞1,𝑛

1

1

[𝑛2 −2]𝑞2,𝑛
[𝑛2 ]𝑞2,𝑛

2

2

� 𝑥2 +
� 𝑦2 +

𝑦,𝑞2,𝑛2

, 𝛽𝑛2

).

[2]

𝑞1,𝑛1 𝑥
3
𝑞1,𝑛1 [𝑛1 −3]𝑞1,𝑛
1

[2]𝑞2,𝑛 𝑦
2

3
[𝑛 −3]𝑞2,𝑛
𝑞2,𝑛
2 2

2

�

�

(2)
(3)
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f, I üzerinde tanımlı sürekli reel değerli herhangi bir iki değişkenli fonksiyonu, her (t,s), (x,y)𝜖𝐼 ve
0< 𝜃 ≤ 1 için
𝜃

|𝑓(𝑡, 𝑠) − 𝑓(𝑥, 𝑦)| ≤ 𝑀[(𝑡 − 𝑥)2 + (𝑠 − 𝑦)2 ] �2
olacak şekilde M> 0 reel sayısı mevcut ise, f ye Lipschitz sınıfından bir fonksiyon denir.
Şimdi Lipschitz sınıfından fonksiyonlar için iki değişkenli q-Baskakov-Durrmeyer tip
operatörlerinin yaklaşım oranını verelim.
Teorem 3 0< 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olmak üzere �𝑞1,𝑛1 � ve �𝑞2,𝑛2 �, (1) ile verilen koşulu sağlayan diziler
olsun. Eğer f∈ 𝐿𝑖𝑝𝑀 (𝑓; 𝜃) ise bu durumda aşağıdaki eşitsizlik doğrudur.
𝑥,𝑞1,𝑛1

Burada 𝛽𝑛1

SONUÇLAR

𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛2

�𝑀𝑛1 ,𝑛12

𝑦,𝑞2,𝑛2

ve 𝛽𝑛2

𝑥,𝑞1,𝑛1 𝜃

(𝑓; 𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)� ≤ 𝑀 ��𝛽𝑛1

, (2) ve (3) de verildiği gibidir.

𝑦,𝑞2,𝑛2 𝜃

� + (𝛽𝑛2

) �

Bu çalışmada iki değişkenli q-Baskakov-Durrmeyer tip operatörlerinin dikdörtgensel bölgede
düzgün yakınsaklık teoremi ve yakınsama oranlarını veren teoremler verilmiştir.
𝑞 ,𝑞
𝑀𝑛11,𝑛22 gösterimiyle verilen iki değişkenli q-Baskakov-Durrmeyer tip operatörlerin tanımında 𝑞1 ve
𝑞2 yerine 0< 𝑞1,𝑛1 , 𝑞2,𝑛2 < 1 olacak şekilde �𝑞1,𝑛1 � ve �𝑞2,𝑛2 � dizilerini (1) koşulunu sağlayacak
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛2

şekilde alındığında her f𝜖𝐶(𝐼) için Teorem 1, �𝑀𝑛1 ,𝑛12

(𝑓)� lineer pozitif operatörler dizisinin I
𝑥,𝑞1,𝑛1

𝑦,𝑞2,𝑛2

üzerinde f ye düzgün yakınsaklığını verir. Teorem 2 ve Teorem 3 de verilen 𝛽𝑛1
dikkate alındığında her x∈ 𝐼1 ve y∈ 𝐼2 için
𝑥,𝑞1,𝑛
𝑦,𝑞2,𝑛
lim𝑛1 →∞ 𝛽𝑛1 1 = 0, lim𝑛2 →∞ 𝛽𝑛2 2 = 0
ve
𝑥,𝑞1,𝑛
𝑦,𝑞2,𝑛
lim𝑛1 →∞ 𝑤�𝑓; 𝛽𝑛1 1 , 𝛽𝑛2 2 � = 0

ve 𝛽𝑛2
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𝑛2 →∞

dır. Bu durumda Teorem 2 ve Teorem 3 de verilen eşitsizliklerin sağ tarafı I üzerinde sıfıra düzgün
yakınsar. O halde eşitsizliğin sol tarafı da I üzerinde sıfıra düzgün yakınsar. Sonuç olarak, Teorem 2
𝑞1,𝑛 ,𝑞2,𝑛
ve Teorem 3 iki değişkenli �𝑀𝑛1 ,𝑛12 2 (𝑓)� lineer pozitif operatörler dizisinin I üzerinde f
fonksiyonuna düzgün yakınsaklığını sırasıyla süreklilik modülü ile ve Lipschitz sınıfından
fonksiyonlar yardımıyla verir.
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COVİD 19 PANDEMİSİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ:
BİST UYGULAMASI
THE EFFECT OF COVID 19 PANDEMIC ON SHARE PRICES: BIST APPLICATION
Ahmet BAYRAKTAR
Dr.Öğretim Üyesi, Aksaray Üniversitesi,
Orcid İd: 0000-0002-2616-0825
Özet
Covid 19 ilk olarak Çin Wuhan eyaletinde Aralık 2019 yılında raporlandı. Covid 19 Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmesinden sonra sosyal sınırlandırmalar ile birlikte
ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyini etkilemeye başladı. Covid 19 krizinin finansal piyasalar
üzerindeki en belirgin sonucu, küresel borsalarda görüldü. Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte
yatırımcılar hisse senedi piyasalarında panik bir şekilde hisse senetlerini satın alma ve satmaya
başladı, bu durum da hisse senedi fiyatlarını düşürdü. Daha sonraki süreçte borsalarda toparlanma
hareketi gözlendi.
Bu çalışmada Covid 19 Pandemisinin BİST üzerindeki etkisi gıda, turizm ve bankacılık sektörleri
özelinde araştırılmıştır. Bu çerçevede gıda sektöründe 23, turizm sektöründe 10 ve bankacılık
sektöründe 12 hisse senedi belirlenmiştir. Çalışmada Ülkemizde ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart
2020 tarihi baz alınmış ve bu tarihten bir gün öncesi, bir gün sonrası ve duyuru tarihi gün bazında,
duyuru tarihi öncesi 114 gün ve duyuru tarihi sonrası 114 gün süreç bazında incelenmiştir.
Çalışmada hisse senetleri getirilerinin BİST 100 Endeksine göre normal üstü getiri üretip
üretemedikleri araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre gıda ve turizm sektörlerinde süreç bazında
pozitif normal üstü getiri söz konusudur. Bankacılık sektöründe ise normal üstü getiri söz konusu
değildir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, BİST, Normal Üstü Getiri
Abstract
Covid 19 was first reported in Wuhan province, China, in December 2019. After Covid 19 was
described as a pandemic by the World Health Organization, it started to affect the economic
development level of countries with social restrictions. The most obvious consequence of the Covid
19 crisis on financial markets was seen in global stock markets. With the emergence of the
pandemic, investors began to panically buy and sell stocks in stock markets, which lowered stock
prices. In the following process, a recovery movement was observed in the stock markets.
In this study, the effect of Covid 19 Pandemic on BIST was investigated in the food, tourism and
banking sectors. In this context, 23 stocks were determined in the food sector, 10 in the tourism
sector and 12 in the banking sector. The study was based on the date of 11 March 2020, when the
first case was announced in our country, and the day before, one day after and the date of the
announcement was examined on the basis of 114 days before the announcement date and 114 days
after the announcement date. In the study, it has been investigated whether stock returns produce
abnormal returns according to the BIST 100 Index. According to the results of the study, there is a
positive abnormal return in the food and tourism sectors on a process basis. In the banking sector,
there is no abnormal return.
Keywords: Covid 19, BIST, Abnormal Return
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GİRİŞ
Covid 19 ilk olarak Çin Wuhan eyaletinde Aralık 2019 yılında raporlanmıştır. Covid 19 Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmesinden sonra sosyal sınırlandırmalar ile
birlikte ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyini etkilemeye başladı. Hastalık yayıldıkça, piyasalar
hastalığın ekonomik sonuçlarına göre şekillendi, uluslararası ticaret ve küresel tedarik zincirleri bu
süreçten olumsuz etkilendi. Virüs Avrupa'ya ve ABD'ye yayıldıkça bu ekonomilerdeki izolasyon
tedbirleri çerçevesinde piyasalar hızlı bir şekilde düşüş trendine girdiler (Ramelli ve Wagner, 2020,
s.28). İlerleyen süreçte ise piyasalarda toparlanma hareketi gözlendi.
Hastalıktan dolayı çalışma zaman kaybı ve sosyal mesafenin ciddi ekonomik sonuçları oldu
(Atkeson, 2020, s.4). Ekonominin yapısı zaman içinde birçoğu yüz yüze etkileşimi içeren
hizmetlere kaydığı için, pandemi sürecinde, gönüllü ve zorunlu sosyal uzaklaşma uygulamalarının
aniden alınması, bu tür hizmetlere olan talebin keskin bir şekilde düşmesine neden olmuştur (Baker
vd., 2020, s.5).
LİTERATÜR ÇALIŞMALARI
Covid-19 krizinin finansal piyasalar üzerindeki en belirgin sonucu, küresel borsalarda görüldü.
Küresel borsalar 23-28 Şubat tarihleri arasında altı gün içinde 6 trilyon dolar değer kaybetti. Mart
ayında borsa endekslerindeki düşüşün başlıca nedeni olarak yatırımcıların koronavirüs pandemisi
sırasında güvenli yatırımları tercih etmeleri söylenebilir (Ozili ve Arun, 2020, s.10). Pandeminin
ortaya çıkmasıyla birlikte yatırımcılar hisse senedi piyasalarında panik bir şekilde hisse senetlerini
satın alma ve satmaya başladı, bu durum da hisse senedi fiyatlarını düşürdü (Ahmar ve Val, 2020,
s.5). 64 ülke üzerine bir çalışmada Covid 19 pandemisin artışına hisse senedi piyasaları negatif
olarak tepki verdiği sonucuna ulaşılmıştır (Ashraf, 2020, s.5). Bazı yazarlar çalışmalarında,
pandemi sürecinde, yabancı yatırımcılara ait hisse senetlerinin, yerel yatırımcılara ait hisse
senetlerine kıyasla fiyatlarda daha güçlü bir düşüşle karşılaştığı sonucuna ulaşmışlardır (Al-Awadhi
vd., 2020, s.4).
Pandemi sürecinde hükümetlerin müdahalelerinin uluslararası borsalardaki oynaklığı önemli ölçüde
ve güçlü bir şekilde artırmıştır. Bu etki özellikle bilgilendirme kampanyalarının rolü ve kamu
etkinliklerinin iptalinden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla Dünyadaki hükümetler, önemli bir ekonomik
etkiye ek olarak, koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların finansal piyasalardaki ticaret ortamını canlı bir
şekilde etkilediğinin farkında olmalıdır. Finansal piyasalarda oynaklığın artması, riskli varlıkların
yaygın satış ataklarına neden olabilir. Artırılmış oynaklık, daha yüksek bir sermaye maliyetine de
dönüşebilir (Zaremba vd., 2020, s.6).
Genel olarak pandemi oluşturan şoklar, tüketim ve yatırımda keskin bir düşüşe neden olmaktadır.
Toplam talepteki düşüş, risk şoklarıyla birlikte, hisse senedi piyasalarında keskin bir düşüşe neden
olmaktadır. Bu süreçte Merkez Bankaları, portföy değişikliğinden artan tahvil talebini karşısında
faiz oranlarını düşürerek, reel faiz oranını aşağı çekmektedir. Hisse senedi piyasaları hem riskin
artması hem de beklenen ekonomik yavaşlama ile birlikte beklenen kârdaki düşüş nedeniyle keskin
bir şekilde düşmektedir (McKibbin ve Fernando, 2020, s.23).
İthalata bağımlı birçok ülke koronavirüs pandemisi sırasında ciddi şekilde etkilenmiştir. Çünkü
birçok ülke temel mallarını Çin, Hindistan gibi büyük ihracatçı ülkelerden ithal etmekteydi.
Pandemi sebebiyle Küresel tedarik zincirinden mallarda azalma meydana gelmiş, özellikle ithal
mallar için Çin'e önemli ölçüde bağlı ülkelerde bu durum belirgin hale gelmiştir. Çin karantina
uygulamaları bu ülkedeki ihracat yapan fabrikalarının çoğunu olumsuz etkilemiş ve bu durum da
ithalat bağımlı ülkelerde arz sıkıntısı yaratmıştır. Bu durum ithal stokların fiyatının artmasına neden
olmuştur. Özellikle Çin’in sınırlarının kapanmasından sonra diğer ülkeler de uluslararası ticareti
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engelleyecek şekilde sınırlarını kısmen veya tamamen kapatmalarından dolayı alternatif ithalat
bulmak zorlaşmıştır (Ozili ve Arun, 2020, s.9).
Bir araştırma sonuçları pandemi sürecinde global finansal risklerin arttığını ortaya koymaktadır.
Pandeminin yol açtığı büyük belirsizlik ortamı ekonomik kayıplarla birleştiği zaman piyasalarda
yüksek volatilite ve tahmin edilemezliğe neden olmaktadır (Zhang vd., 2020, s.5).
Fernandes, 2020, gelişmiş ülkeler üzerine çalışmasında, pandemi sürecinde, GSYİH'daki ortalama
düşüşün%8'e yakın olacağını tahmin etmektedir. Özellikle, turizme son derece bağımlı ülkeler bu
senaryodan daha fazla etkilenecektir (Fernandes, 2020, s.24).
Kısa süre içerisinde dünyanın tamamını etkisi altına alan Covid-19 salgını, küresel düzeyde
ekonominin farklı bir seyir almasına neden olmuştur. Dünya borsalarında yaşanan panik havası ve
düşen petrol fiyatları, krizin şu ana kadar öne çıkan en belirgin ekonomik etkileri olmuştur (Ekren,
2020, s.6). Döviz kurunun yeniden düzenlenmesi sermaye kaybeden ülkelerde ihracatı artırıcı,
ithalatı azaltıcı etki yapacaktır. Ayrıca, pandemi ile yaşanan şok ortamında mali harcama artışı da
söz konusu olacaktır (Mc Kibbin ve Fernando, 2020, ss.23-24). Pandeminin istihdam verimliliğinde
kayıp; sosyal mesafeye bağlı ekonomik faaliyetler, turizm etkisi, doğrudan yabancı yatırımlar
üzerinde etkisi söz konusu olacaktır. Covid 19 pandemisinin firmaların finansmanı ve sermaye
maliyeti üzerinde uzun vadeli etkisi de olacağını öngörülmektedir (Goodell, 2020, ss.2-4).
Çin'de, pandemi sürecinde izolasyon kısıtlamaları fabrikalardan mal üretimini önemli ölçüde
azaltırken, karantina ve kendi kendine izolasyon politikaları ürün ve hizmetlerin tüketimini, talebini
ve kullanımını azalmıştır. Küresel borsalardaki düşüş, kritik likidite seviyelerine sahip değişken bir
ortam yaratmıştır. Turizm sektörü Covid 19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden birisi
olmuş, seyahat arz ve talebinin her ikisi üzerinde de etkili olmuştur. Gıda üretimini daralması
yönündeki kaygıların artışı temel gıda ürünlerinde panik satın alma ya ve stok yapmaya yol
açmıştır. Yüksek taleple gıda üretimdeki aynı zamanda online internet dağıtımını da etkili olmuştur
(Nicola vd., 2020, ss.185-190).
Makroekonomik yavaşlama bankacılık sektöründe sorunlu kredilerde 250 baz puan artışa neden
olmuştur. Özel sektör bankaları salgın sırasında en yüksek kredi riskine maruz kalmıştır. Küçük ve
orta ölçekli işletmelere (KOBİ) verilen kredilerden takipteki krediler, havayolları, oteller, tur
operatörleri, restoranlar, perakende, inşaat ve emlak işleri olumsuz etkilenmiştir. Pandemi sırasında,
banka işlem hacminde genel bir düşüş, kartlı ödemelerde ve dünya çapında ATM nakit
makinelerinin kullanımında düşüşe neden olmuştur. Bu durum bankaların kârını olumsuz
etkileyecek şekilde daha az gelire neden olmuştur (Ozili ve Arun, 2020, ss.6-10).
Şişman, Uslu, Öztürk, Çıtak, 2020 çalışma sonuçlarına göre, salgının hemen hemen bütün
sektörlerde negatif etkisi olduğunu göstermektedir. Metal, makina, spor, turizm, sigorta sektörleri
en çok etkilenen sektörler olmasına karşın gıda, toptancılık ve perakende satış en az etkilenen
sektörlerdir. Yazarlara göre, gıda ürünlerine olan talep ve devletin gıda güvenliğini temin etmek
için verdiği destekler bu farklılığın gerekçesi olabilir (Şişman vd., 2020, s.9).
Pandemi sürecinden önce önemli bir büyüme gerçekleştiren havacılık sektörü bu krizle duraksama
yaşamadan küçülme yaşayabilir. Küresel bir kriz olması sebebi ile ülkeler arası ticari faaliyetlerde
yaşanan olumsuzluklar ve turizm faaliyetlerinin durması da uzun vadede havacılık sektörünün
büyüme ivmesini yakalamasının kolay olmayacağını göstermektedir (Macit ve Macit, 2020, s.112).
2020 yılı ilk çeyreğinde baş gösteren COVID-19 ile havacılık sektörü taşımacılık faaliyetleri dünya
genelinde %90 üzerinde azalmıştır. Havacılık operasyonlarının gerçekleştirilememesi, havacılık
gelirlerinin oluşumunu engellemektedir. Havacılık sektörünün etkilediği lojistik, perakende ve
turizm sektörlerindeki istihdam olanaklarının da benzer nedenler doğrultusunda kısıtlanması
beklenmektedir (Akca, 2020, s.56).
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Koronavirüs salgını birçok ülkenin hükümetlerinin COVID-19'dan etkilenen ülkelere temel seyahat,
turizm seyahatinin süresiz olarak askıya alınması, iş vizeler ve göçmen vizeleri durdurmasına neden
olmuştur. Bu durum da turizmde talebin azalmasına neden olmuştur (Ozili ve Arun, 2020, s.6).
Turizm ve otel işletmeleri açısından salgın ile mücadelede başarım ölçütü ve güvenilir ülke olma
ancak kalifiye insan kaynakları ve temel yeteneklerin geliştirilmesi ile mümkün olacağı
söylenebilir. Covid-19 salgını sonrası Türkiye’nin turizm pastasından istenilen ve hak ettiği payı
alınabilmesi için güvenilir ülke imajını ön plana çıkarması gerektiği ortaya çıkmıştır (Kılıç, 2020,
s.260).
Yaşanan salgın krizi sonrası normalleşme sürecinde birçok şeyin eskisi gibi olmayacağı
öngörülmektedir. 21. yüzyılın en ciddi krizlerinden birisi olarak nitelenebilecek COVID 19 salgını
sonrasında turizm sektöründe de ciddi bazı değişimlerin olacağı söylenebilir. Turist sağlığını
önceliğine alan ve teması en aza indirecek akıllı uygulamaların kullanımının hızla yaygınlaşacağı
söylenebilir (Atay, 2020, ss.170-171).
Covid-19 ile ilgili bir araştırma sonuçlarına göre, tüm finansal piyasalarda güvenli bir sığınak
olarak görülen altın piyasalarına yatırım yapmak yatırımcılar için mantıklı bir seçenek olarak
görülebilir. Covid-19'un artan yayılmasıyla, tüm iş hayatı internet üzerinde çalışmaya başladı ve bu
süreç yavaş yavaş uzayabilir, dünyanın en yaygın kullanılan kripto para birimleri olan Bitcoin gibi
kripto para birimleri yatırım yapmak için başka bir finansal araç olarak görülebilir. Ayrıca, riski en
aza indirmek için, türev ürünlere yönelmek de doğru seçeneklerden biri olacaktır. Bu olağanüstü
durumda bir başka doğru yatırım seçeneği de Covid-19 vakalarının nispeten düşük olduğu ülke
pazarlarına yönelmek olacaktır (Zeren ve Hızarcı, 2020, s.82). Benzer şekilde bir araştırma
sonuçlarına göre, altın ve soya fasulyesi emtia futures'larının Covid-19 pandemisi sürecinde güvenli
liman varlıkları olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Ji vd., 2020, s.8).
UYGULAMA
Bu çalışmada Covid 19 Pandemisinin BİST üzerindeki etkisi 1 Ekim 2019-31 Ağustos 2020
tarihleri arasında, gıda, turizm ve bankacılık sektörleri özelinde araştırılmıştır. Bu çerçevede gıda
sektöründe 23, turizm sektöründe 10 ve bankacılık sektöründe 12 hisse senedi belirlenmiştir.
Çalışmada Ülkemizde ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart 2020 tarihi baz alınmış ve bu tarihten bir
gün öncesi, bir gün sonrası ve duyuru tarihi gün bazında, duyuru tarihi öncesi 114 gün ve duyuru
tarihi sonrası 114 gün süreç bazında incelenmiştir. Çalışmada hisse senetleri getirileri BİST 100
Endeksine göre normal üstü getiri üretip üretemedikleri araştırılmıştır. Ayrıca ulaşılan sonuçların
anlamlılık düzeyi T Testi ile incelenmiştir. Çalışmada normal üstü getiri hesaplamalarında
aşağıdaki formüller kullanılmıştır:
Hisse Senedi Getirisi %= (Cari Gün Hisse Senedi Kapanış Fiyatı – Bir Önceki Gün Hisse Senedi
Kapanış Fiyatı) / Duyuru Tarihi Hisse Senedi Kapanış Fiyatı
BİST 100 Endeksi Getirisi %= (Cari Gün Endeks Kapanış Değeri- Bir Önceki Gün Endeks Kapanış
Değeri) / Duyuru Tarihi Endeks Kapanış Değeri
Normal Üstü Getiri %= Hisse Senedi Getirisi % - BİST 100 Endeksi Getirisi %
Tablo 1: Gıda Sektörü Hisse Senedi Normal Üstü Getiri Sonuçları
Gıda Hisse Senetleri
avod
banvit
ccola
dard
ekiz
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Dt-114
0,001
0,002
0,002
0,006
0,006

Dt-1
-0,07
0,00
0,04
-0,08
-0,04

Dt
0,03
-0,01
-0,02
0,08
-0,01

Dt+1
-0,06
0,05
0,00
-0,03
-0,02

Dt+114
0,01
0,00
0,00
0,01
0,06
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ersu
frigo
kent
kerevit
knfrt
kiristl
merko
oylum
pengn
petun
pınsu
pnsüt
selgd
tatgd
tkuru
uluun
ülker
vangd

0,004
0,002
0,003
0,002
-0,002
0,001
0,001
0,004
0,005
0,002
0,003
0,001
-0,001
0,001
0,000
0,002
0,001
-0,004

-0,04
-0,03
-0,10
-0,07
-0,04
-0,11
-0,08
-0,08
-0,01
0,01
-0,06
-0,05
0,02
0,00
0,00
-0,03
-0,03
-0,02

0,08
-0,11
0,02
0,06
0,09
0,02
0,12
0,13
0,06
0,05
0,09
0,07
0,03
0,08
-0,05
0,13
0,03
0,00

0,09
-0,03
-0,08
0,03
-0,04
-0,11
0,01
-0,01
-0,13
-0,03
0,21
-0,03
-0,01
-0,02
-0,03
-0,13
0,00
-0,02

0,00
0,03
0,19
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,24
0,01
0,00
0,00

Normal Üstü Getiri Ort. %

0,002

-0,04

0,04

-0,02

0,03

Dt-114: Duyuru tarihinden 114 gün önceki ortalama hisse senedi normal üstü getirisi
Dt-1: Duyuru tarihinden 1 gün önceki hisse senedi normal üstü getirisi
Dt: Duyuru tarihindeki hisse senedi normal üstü getirisi
Dt+1: Duyuru tarihinden bir gün sonraki hisse senedi normal üstü getirisi
Dt+114: Duyuru tarihinden 114 gün sonraki hisse senedi normal üstü getirisi
Tablo 1 sonuçlarına göre gıda sektöründe özellikle duyuru tarihinde ve duyuru tarihinden sonraki
114 günlük süreçte pozitif normal üstü getiri söz konusudur.
Tablo 2: Turizm Sektörü Hisse Senedi Normal Üstü Getiri Sonuçları
Turizm Hisse Senetleri

Dt-114

Dt-1

Dt

Dt-1

Dt+114

ayces
avtur
etiler
kstur
maalt
merit
pkent
tektu
ulaş
utpya

0,01
0,00
-0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

-0,11
-0,03
0,01
-0,03
0,08
0,05
0,00
-0,14
-0,09
-0,08

-0,02
-0,08
-0,10
0,00
0,00
-0,11
-0,16
-0,12
-0,12
-0,07

-0,08
-0,13
0,07
0,00
0,01
-0,03
-0,08
-0,12
-0,07
-0,07

0,05
0,01
0,01
0,02
0,00
0,01
0,05
0,00
0,03
0,01

Normal Üstü Getiri Ort. %

0,00

-0,04

-0,08

-0,05

0,02

Tablo 2 sonuçlarına göre turizm sektöründe duyur tarihinde negatif normal üstü getiri söz konusu
iken duyuru tarihinden sonraki süreçte pozitif normal üstü getiri söz konusudur.
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Tablo 3: Bankacılık Sektörü Normal Üstü Getiri Sonuçları
Banka Hisse Senetleri
akbank
albark
ıcbct
qnbfb
skbank
garan
halk
işc
klknma
tskb
vakb
yknb
Normal Üstü Getiri Ort.
%

Dt-114
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dt-1
0,01
-0,03
-0,03
-0,09
-0,03
0,04
0,01
0,01
-0,08
-0,02
0,01
0,01

Dt
-0,01
-0,01
0,00
-0,07
-0,01
0,02
-0,01
0,00
-0,03
0,02
0,01
0,02

Dt +1
0,00
-0,02
-0,06
-0,08
-0,02
-0,02
0,00
0,00
-0,08
-0,03
-0,01
0,00

Dt+114
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-0,02

-0,01

-0,03

0,00

Tablo 3 sonuçlarına göre bankacılık sektöründe normal üstü getiri söz konusu değildir.
SONUÇ
Covid 19 ilk olarak Çin Wuhan eyaletinde Aralık 2019 yılında raporlandı. Covid 19 Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmesinden sonra sosyal sınırlandırmalar ile
birlikte ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyini etkilemeye başladı. Covid 19 krizinin finansal
piyasalar üzerindeki en belirgin sonucu, küresel borsalarda görüldü. Pandeminin ortaya
çıkmasıyla birlikte yatırımcılar hisse senedi piyasalarında panik bir şekilde hisse senetlerini
satmaya başladı, bu durum da hisse senedi fiyatlarını düşürdü. Daha sonraki süreçte borsalarda
toparlanma hareketi gözlendi.
Bu çalışmada Covid 19 Pandemisinin BİST üzerindeki etkisi gıda, turizm ve bankacılık sektörleri
özelinde araştırılmıştır. Çalışmada COVID 19 öncesi ve sonrası hisse senetleri getirileri BİST 100
Endeksine göre normal üstü getiri üretip üretemedikleri araştırılmıştır.
Çalışma sonuçlarına göre gıda sektöründe duyuru tarihi öncesi günde ortalama % - 0,04, duyuru
tarihinde ortalama % 0,04 ve duyuru tarihi sonrası günde ortalama % - 0,02 normal üstü getiri
üretilmiştir. Süreç bazında ise duyuru öncesi 114 günlük dönemde ortalama % 0,002, duyuru
tarihi sonrası 114 günlük dönemde ortalama % 0,03 normal üstü getiri üretilmiştir. Bu sonuçlar
istatistiksel olarak da anlamlıdır (Ek 1). Bu sonuçlara göre gıda sektörü hisse senetlerinin
pandemiden olumlu olarak etkilendiği söylenebilir. Özellikle pandemi sürecinde gıda ürünlerine
olan ani ve aşırı talebin hisse senedi fiyatlarına olumlu yansıdığı görülmektedir. Bu dönemde
diğer sektörlere göre tedarik zincirinde sorunlar yaşanmaması, kapasite kullanım oranının artması
ve üretimin sürdürülebilir olması sektörün olumlu yönleri olarak değerlendirilmektedir. Pandemi
sürecinde tüketim ve stok kaynaklı talep artışının şirketlerin gelirlerini artırdığı söylenebilir.
Sonuç olarak şirket karlılıklarının piyasa fiyatlarına yansımasının normal üstü getiri üretilmesine
neden olduğu düşünülmektedir.
Turizm sektöründe gün bazında negatif bir etkinin olduğu görülmektedir. Özellikle duyuru
tarihinde bu etki daha belirgindir ortalama % -0,08. Süreç bazında ise turizm sektörü hisse
senetlerinin kayıplarını giderdiği ve normal üstü getiri ürettiği görülmektedir ortalama % 0,02. Bu
sonuçlar istatistiksel olarak da anlamlıdır (Ek 2). Bu süreçte özellikle uluslararası seyahat
sınırlamalarının turizm sektörünü olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle pandemi
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sürecinde sektör görece daha az kapasite kullanım oranı ile çalışmıştır. Ayrıca sektörün istikrarsız
ve kırılgan olması olumsuz yönü olarak değerlendirilmektedir. Sektör hisse senetlerinin normal
üstü getiri üretmesinde özellikle bu süreçte yeni yerli bireysel yatırımcıların BİST 100 Endeksi
dışında yatırım yapmaları ve iç turizmin etkili olduğu söylenebilir. Turizm sektörünün
Türkiye’nin döviz açığının azaltılmasında etkisi düşünüldüğünde sektörün iyileşmesinin önemi
daha iyi anlaşılmaktadır.
Bankacılık sektöründe ise gün bazında negatif normal üstü getiri hesaplanmakla birlikte söz
konusu etki sınırlıdır. Süreç bazında ise hisse senetlerinin endeks kadar getiri üretebildiği ve
normal üstü getiri üretemediği görülmektedir. Bu duruma özellikle düşen faizlerle birlikte
bankacılık sektör karlılığının azalması ve ağırlıklı yabancı yatırımcıların sektörden çıkış
yapmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Pandemi koşullarında bankacılık sektörü hisse
senetlerinin ucuz kalmasına rağmen sektöre talebin az olması hisse senedi fiyatlarının artışını
sınırlandırdığı değerlendirilmektedir. Özellikle ekonomik küçülme ve ikinci dalga beklentisi ile
artan belirsizlik ortamının risk oluşturması sektörü olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak Covid
19 Pandemisinin ne zaman biteceğinin belli olmayışı belirsizlik oluşturmakla birlikte virüsün
tedavisine yönelik aşı çalışmalarının başarılı olmasının tüm sektörlerde toparlanma ve
normalleşmeye katkı sağlayacağı açıktır.
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COVİD-19 SALGININDA GÖZETİM PRATİKLERİ: HES VE İTP ÖRNEKLERİ
SURVEILLANCE PRACTICES DURING COVID-19 OUTBREAK:
EXAMPLES OF HES AND ITP
Esra ÖZTÜRK
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Doktora Öğrencisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Orcıd:0000-0002-0560-8205

Özet
Jeremy Bentham’ın Panoptikon kitabı gözetimi şöyle tasvir eder; “Bugüne kadar örneği olmayan,
zihin üzerinde zihinsel iktidar elde eden yeni bir yöntem” şeklindedir.” (Bentham, 1995: 11).
Giddens gözetimi; “Kimi birey ya da grupların etkinliklerinin başkaları tarafından, uyumlu davranış
içinde olmalarının sağlanması için gözlem altında tutulması” şeklinde ifade etmektedir” (Giddens,
2008: 1060). “Gözetim toplumu ise (Survelliance Society); bireylerin sürekli olarak izlendiği ve
etkinliklerinin belgelendiği bir toplum. Yollar, cadde ve alışveriş merkezlerindeki kameraların
yaygınlaşması, gözetimin genişlemesinin bir yönüdür” (Giddens, 2008: 1060). Gözetim vakası yeni
bir kavram değildi, insanlığın başlangıcından bu yana uygulanan davranışsal bir modeldi. Her ne
kadar “göz” kelimesinden türetilmiş gözetim terimi, her yerde ve bilgi en yakın araçtır. Yıllarca,
görme ile yapılan gözetim sadece insanlar tarafından değil, aynı zamanda internet, kapalı devre
kamera sistemleri, izleme cihazları, uydu sistemleri, ses gibi teknolojik cihazlarla da yapılabilir.
Gözetim davranışını çeşitlendiren bu araçlar da sembolik bir güç olarak önem kazanmaya başladı.
Bu sembolik gücün merkezi, insanlık tarihi boyunca egemen olan “otorite” dir. Otoritenin
egemenliği sıradan insanları itaate zorlamaktadır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde birçok insanı etkileyen
Corona Virüs (COVID-19) bulaşma yolu olarak en hızlı ve kontrolü en zor olan, solunum yolu ile
bulaşan bir solunum yolu hastalığıdır. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de devlet otoriteleri
tarafından bir dizi önlem alınmıştır. Gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarının zamanla büyümesi
ile sanayi toplumları enformasyon toplumuna evrilmiş bilginin rolü giderek artmıştır. Bu bağlamda,
çalışmada COVİD-19 salgınında kullanılan Hayat Eve Sığar (HES) ve Pandemi İzolasyon Takip
(İTP) gözetim pratikleri incelenerek söz konusu uygulamaların altında yatan toplum üzerinde
oluşan gözetim baskısı ve mahremiyet ihlali tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gözetim, gözetim toplumu, panoptikon, mahremiyet, korona virüs,
Abstract
Jeremy Bentham describes surveillance in his Panopticon as a new and unprecedented method that
earns mental power over minds (Bentham, 1996:11). Giddens, on the other hand, defines
surveillance as the monitoring of certain individual or group activities by others to ensure that they
behave in accordance (Giddens, 2008:1060). The “surveillance society” is a society, where
individuals are constantly watched and their activities are documented; it is an aspect of the
enhancement of surveillance with widespread cameras in streets, avenues and shopping malls
(Giddens, 2008:1060). Surveillance is not a brand new notion; it is a behavioral model that had
been in practice since the beginning of humanity. The term itself, derived from veiller in French,
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meaning to watch, is all over with knowledge being the closest instrument at hand. For years,
surveillance activities were conducted not only by human beings, but also by technological means
such as internet, CCTVs, monitoring devices, satellite systems and sound devices. Diversifying
surveillance behavior, these instruments started to earn importance as symbolic powers. The center
of said symbolic power is authority, as it has dominated the history of humanity. The dominance of
authority forces ordinary people into submission.
Influencing the whole work quickly, Corona virus (COVID-19) is a respiratory disease that infects
others via respiration. It has originated in China and rapidly spread throughout the world, for its
respiratory contagion makes the disease quite hard to control. As was the case in many other
countries, Turkish government authorities also enforced a series of measures against the virus. The
developing technology and the growing roles of mass media increased the role of information that
pushed industrial societies to evolve into information societies. In this context, this study examined
the surveillance practices of Hayat Eve Sığar (HES) (Life Fits Home) and Pandemi İzolasyon Takip
(ITP) (Pandemic Isolation Follow-up) applications that are used during COVID-19 outbreak and
discussed the oppression of surveillance and violation of privacy, underlying the applications in
question.
Keywords: Surveillance, surveillance society, panopticon, privacy, Corona virus
GİRİŞ
Foucault'nun Hapishanenin Doğuşu, Bentham'ın cezaevi mimarisini sosyal kontrol
mekanizmalarındaki değişimin bir örneği olarak tanıtmıştır. Önerilen panopticon, bir kuleyi
çevreleyen dairesel bir binadan oluşmuştur. Bina çevresi mahkûmlar için hücrelere ayrılmıştır.
Bina dışına ve diğeri de kuleye bakan pencere, arka aydınlatma etkisi kuledeki herkesin tüm
mahkumları görmesine izin verecek. Öte yandan, kule işgal edilip edilmediğini söyleyemeyecek
şekilde tasarlandı. Bu mimarinin sonucu “gözetim etkilerinde kalıcı olduğu şeyleri düzenlemek” idi
(Foucault, 1977, s. 201).
Jeremy Bentham, 1791'de Panopticon'da yayınladığı panoptik hapishane tasarımı ile cezalandırma,
reform ve yönetimde yeni bir dönemin doğuşunu ilan etti. Zamanının hapishaneleri korkunçtu: Her
türlü mahkum korkunç yaşam koşullarında birlikte yaşayacaktı. Erkek ya da kadın, sağlıklı ya da
hasta, çocuk ya da yaşlı, katil ya da küçük hırsız ne olursa olsun, çok az yiyecek olan ya da hiç
yiyecek olmayan aşırı kalabalık odalarda tutuldu. (King 2001: 41). Bentham’ın panoptik hapishane
tasarımı, hapishanelerin yönetilme biçiminde radikal bir değişiklik getirmeyi amaçlıyordu. Hücreler
birbirlerinden ayrılır ve mahkumlar bu yolla birbirleriyle tüm iletişimden uzak dururlar, çevreden
merkeze doğru yayılan yarıçaplar şeklinde bölümler halinde ve en büyük boyutu oluşturmak için
gerekli olduğu kadar ayak uzatılırlar. (Bentham 1995, 4).
Güvenli denetim hapis, tecrit, zorla çalıştırma ve disiplindir. Bu faktörler dürüst olmayanları
cezalandırmak, suçluları reforme etmek, suçluları gözaltına almak, tembelleri çalıtırmak,
muhtaçlara yardım etmek, hastalara tedavi etmek, seçtikleri sanayi dalında isteyenler için eğitim
vermek veya artan rekabetini düzenlemek için yeterli olacaktır. Panoptikon fikri kötülük, kin veya
nefretten ibaret değildi, kasıtlı olarak zulüm görecek bir şey değildi. Sonunda insanlığın muhteşem
vizyonuyla sarhoş olan ve bu ilerlemeyi hızlandırma motivasyonuyla yönlendirilen gerçek bir
reformcu olan Bentham'ın endişe duyduğu ve aradığı şey “insanlığın mutluluğu” idi. Gözetimin
bireyler arasındaki belirsizliği ortadan kaldıracağına ve böylece bireyi huzur ve mutluluğa
getireceğine inanıyordu (Bauman 2014: 146).
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1980'ler, gözetim bilgisayarlarının kullanılmaya başlandığı yıllar oldu. Gözetim, tüketici dünyası
için belirleyici bir araç haline geldi. Bunların her biri uzun vadeli tarihsel süreçlerin bir sonucudur.
Sanayi Devrimi, kurumları ve toplumları daha etkin bir şekilde izlemek amacıyla ve günümüzde
mikro elektronik teknolojilerin uygulanmasıyla, gözetim kapasitesi artık büyük ölçüde genişlemiş
ve aynı zamanda gözetim hedefleri de genişlemiştir. Buna ek olarak, gözetim, teknolojideki
ilerlemelerle ve bir dereceye kadar yönlendirilmiş, giderek küreselleşmiş ve popüler haline
gelmiştir. Hem ticari hem de devlet bağlantılı veriler ulusal sınırları aşıyor. Aynı zamanda, küresel
pazarlama dünyanın farklı bölgelerindeki tüketimin analiz edilmesiyle çok ilgilenmektedir. Global
pazarlama, kredi kartlarının ve barkod kartlarının uluslararası kullanımının yanı sıra tüketici
bilgilerinin ve kişisel bilgilerin bir bölgeden diğerine kolay aktarılması anlamına gelir (Stalder
2002: 118-9). Bu küresel gözetim, özellikle bilgi toplumu nedeniyle hızla yayılmaktadır. Günlük
yaşamlarımızda yaptığımız etkinlikler nedeniyle, kişisel verilerin neredeyse her yerde ve her zaman
oluşturulması ve birikmesi mümkün hale gelmiştir. Bir mağazada kredi kartı kullandığımızda,
isimlerimiz, satın aldığımız şeyler ve harcadığımız miktarlar büyük veri tabanı listelerine girer.
Panoptizm, modern dünyada yapılan tartışmaların sosyal teorisi içinde sıkı bir gözetim sürecine
girer. Böylece, günümüzde beklenen post-modern kurtuluş dönemi, tüm eylemler sadece kelimenin
tam anlamıyla değil, fiziksel olarak da gözetim toplumundan kaymaya başlar. Özgürlük /
mahremiyet ihlalleri doğrultusunda kamusal ve özel hayatta - teknolojiye dayalı yeni güçler öne
çıkıyor. Bu, neredeyse tüm insanların kaydedildiği ve her hareketin / iletişimin sürekli izlendiği
günler hayal değildir. Kontrol edilmesi gereken, görünmeyen ve her zaman toplumları izleyen tek
bir varlık olmalıdır. Modern toplumlardaki bireyler, toplumsal yaşamın her aşamasında aygıtlar
tarafından sistematik bir biçimde kaydedilir. Günümüzde bilgi teknolojisi, cep telefonları, akıllı
kartlar ekonomik işlemleri kontrol edilmekte ve veri bankalarında tüketim / tüketici karı
depolaması, şehirlerin veya en azından yoğun alanların kameralarla donatılması ve internette ziyaret
edilen web sitelerinin izlenmesi ve sosyal elektronik posta yöntemlerinin okunması gücün kontrolü
ve denetimi (Brown ve Duguid 2000: 22-52). Dünyanın her yerindeki bütün zengin ülkelerde hayat
artık gözetimle iç içe geçmiş durumda. Sadece sabahtan akşama değil, günün her saati hatta 7/24.
Tüm dünyayı kısa bir süre içinde etkisi altına alan Covid-19 salgınında Türkiye’de de bir dizi önlem
alınmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan izleme programları
ile pandemi döneminde de insanların hayatına ve mahremiyetlerine olan ihlali HES ve İTP
uygulamalarının içerikleri incelenerek analiz edilmiştir. Çalışma da, söz konusu uygulamaların
içeriklerinin amaçlarına hizmet edip etmedikleri tartışılmıştır. Öncelikle daha net bir biçimde
kavrayabilmek için salgın da ortaya çıkan gözetim pratikleri kuramsal çerçeve ile sağlanacaktır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Gözetim kavramı ve gözetim toplumu ilişkisinin anlaşılması ve tüm bunların Covid-19 salgını ile
mahremiyetle olan ilişkilerinin net bir biçimde ortaya koyabilmek için çeşitli tanımlara ve
özelliklerine dikkat çekilecektir.
1.1.

Gözetim

Gözetim ideolojilerin en önemli işlevsel aracı olarak çok öncelere dayansa da asıl gelişimi modern
zaman ile birlikte olmuştur. Aslanyürek’e göre (2016: 87) gözetim ilk zamanlarda sadece federal
devletleri, askeri birlikleri, göçebe yaşayan temsilleri, Kiliseleri ve bazı büyük imparatorlukları
kapsayan bir kavram olarak ele alınsa da Foucault’a göre (2013: 77) günümüzde şirketleri, bireyleri
kontrol amaçlı kullanılmakta ve devletin bireyler üzerindeki yasal kontrolü olarak
konumlandırılmaktadır. İşçilerin bir arada çalışması fikri verimlilik açısından ele alınsa da Marx bu
konuyu denetimi ve gözetimi kolaylaştırmak açısından ele almıştır.(Lyon, 2013:43). Bauman ve
Lyon’un görüşüne göre (2013: 7) gözetim günlük pratiklerden biri olmuştur ve çağımızın temel bir
özelliği haline gelmiştir. Günümüz toplumların sürekli bir değişim içinde olduğunu söylemek
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mümkündür ve bu sebeple toplumlar akışkan bir yapıdadır denilebilir. Lyon’a göre İnternet
vasıtasıyla yerine getirilen gözetleme işlevini gün geçtikçe daha çok artmakta ve yaygınlaşmaktadır
(2013: 243). Bu sebepledir ki gözetleme meşru kabul edilmekte ve alkışlanmaktadır (Bauman ve
Lyon, 2013: 7). Gözetim çağını yaşadığımız toplumda insan hayatına giren ve yaşamı
kolaylaştırdığı düşünülen İnternet teknolojisi insanların mahremiyetleri ve yaşantıları ile ilgili
kayıtları da arttırmış, insanların birbirleri üzerindeki denetimlerine olanak veren sistemlerde mevcut
hale gelmiş ve gözetim kolaylaşmıştır ( Richards, 2013: 1936). Bugün, gelişmiş ülkelerde bilgi
teknolojileri üretme gücü, bir yandan bu teknolojileri büyük ekonomilere ihraç ederek, bir yandan
bu teknolojilere dayalı gözetim sistemleri ile küresel bir liderlik yaparlar.
1.2.

Gözetim Toplumu

Gözetleme veya bir diğer anlamı ile dikizleme artık olağan bir durum olarak kabul görmekle
kullanıcıların bu sürece gönüllü olarak katılmaları bu alanların cezbedici olmasının bir sonucudur
(Bauman ve Lyon; 2013: 31). Gözetim toplumu açısından düşünürsek aslında bir bakış açısı
seçtiğimiz söylenebilir. Yani bu bakış açısı modern dünyayı görmenin bir şekli. Bu aslında günlük
karşılaşmalarımızı ortaya çıkarmakla kalmıyor ayı zamanda da modern varoluşumuzun altında
yatan muazzam gözetim sistemlerini ortaya çıkartıyor Gelişen İnternet teknolojileri ve mobil ağların
etkinliğinin artması ile beraber bireyler mahremiyetini diğer insanlara sergilemekten çekinmemekte,
bu durum da gözetlemeyi daha kolay hale getirmektedir (Semitsu; 2011: 370). Gözetim artık 21.
Yüzyılda hayatı nasıl yaşadığımızın bir parçası. Geleneksel anlamda gözetim toplumundan
bahsetmek aslında diktatörlük ve totaliteryanizm kokan çok kötü bir şeyi uyandırmak gibidir ama
gözetim toplumu artık iş yerlerinde, işlerde ve orduda kapalı bir komplo ve modern örgütsel
trendlerin bir sonucu olarak düşünülmelidir. “Gözetim toplumu, kendini oluşturan bireylerin özel
hayatlarına ait her türlü bilginin devletlere ve büyük şirketlere ait bilgisayarların veri tabanları
içinde toplanması, saklanması ve işlenmesidir” (Tümurtürkan, 2010: 4). Özellikle son yıllarda
yaşanan terör olaylarının ardından devletler hem ulusal hem uluslararası düzeyde gözetim araçlarını
güvenlik önlemleri üzerinden meşrulaştırarak devreye sokmaya başlamışlardır” (Arslantaş, Toktaş,
vd. 2012: 15). “Bugün birçok izleme ve kayıt aracı denildiği gibi suç işleme düşüncesinde olanları
caydırdığı gibi, meydana gelen bir suçla ilgili deliller elde edilmesinde yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Bunların başında MOBESE kameraları, bankamatik ve kredi kartı hareketleri,
telefon sinyalleri, bilgisayar IP numaraları yer almaktadır” (Dinler, 2011: 1). Ayrıca retina, avuç içi
ve parmak izi okuyucuları ile çipli ya da biyometrik kartlar da bireyin gözetimine ve
denetlenmesine imkân sağlamaktadır(Tuğran ve Tuğran, 2016). Gilles Deleuze ise; gözetimi, tıpkı
bir ağacın sarmaşık gibi sürünerek yayıldığı toplumlar için ‘kontrol toplumu’ terimini ortaya
koymuştur. William Staples da günümüz gözetiminin, “modern yaşamın bir zamanlar sorgulanması
bile akla gelmeyen anlamlarının, sembollerinin ve kurumlarının gözlerimizin önünde
çözülmesinden dolayı, temel özelliği parçalanma ve belirsizlik olan” kültürlerde meydana geldiğini
ileri sürmektedir (Staples, 2008).
1.3.

Mahremiyet

Mahremiyet konusu ise, elektronik gözetim konusunun neden bir sorun olarak görüldüğü ile ilgili
bir cevap niteliği taşıması nedeniyle ele alınmıştır. Mahremiyet kavramının tarihsel olarak ve farklı
toplumlarda yüklendiği anlamlar arasında ayrımlar söz konusudur ve ekonomi-politik, liberal,
postmodern vs. bakış açılarına göre algılanışı farklılaşmaktadır(Çetinkaya,2013). Geleneksel sızma
yollarıyla kişinin özel alanına girilmesi, tamamen resmi bir nitelik de taşıyabilir. Örneğin,
devletlerin haber alına örgütlerine mensup gizli ajanların, kişilere gelen mektupları açıp okumaları,
kapalı kapılar arkasındaki konuşmaları dinlemeleri ya da izledikleri kimselerin evlerine veya
işyerlerine girerek onların belgelerini ve eşyalarını karıştırmaları, bu görünümün geleneksel
örnekleridir (Özsunay,1978:130). Westin, mahremiyete yönelik tehditlerin üç kaynağını; kendini
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ifşa etme (seli-revelation),merak (curiosity) ve gözetlerne (surveillance) olarak sıralayarak bunları
şöyle açıklamaktadır (1970:52-62): Mahremiyete yönelik birinci tehdit kaynağı, kişinin kendisini
ifşa etmesidir. Mahremiyet, her zaman başkaları tarafından saldırıya uğramaz; aynı zamanda bizzat
kişinin kendisi tarafından da ihlali edilebilir. Kişiler, çevrelerinde bulunan kimselere, kendileri
hakkında yaptıkları ifşalarla özel yaşam alanlarını oldukça sınırlandırabilmektedirler. İkinci tehdit
kaynağı olarak merak, esasında evrensel bir insani eğilimdir. Bu eğilim, yoğunluğu bireylere ve
kültürlere göre büyük ölçüde değişmekle beraber, bütün toplumlarda bir dizi önemli işlev görür.
Farklı tecrübelerin yaşanmasına, bilginin dolaşımına, grup ve topluluk normlarının gelişmesine
katkıda bulunması, bu işlevlerinden sadece birkaç tanesidir. Mahremiyete dönük tehdit
kaynaklarından üçüncüsü olan gözetleme, temel sosyal kontrol araçlarından biridir. Ana-babalar
çocuklarını, öğretmenler öğrencilerini, ustabaşılar çalışanların, dinsel önderler müritlerini, polisler
sokakları ve diğer mekanları, devlet kuruluşları vatandaşların mevcut düzene uyumlarını
izler(Yüksel,2003). Teknolojik gelişmeler ve sosyal süreçler birbirlerini karşılıklı olarak etkiler ve
şekillendirir veya birlikte inşa eder. Dijital iletişim çağında meydana gelen teknolojik inovasyonlar,
tüm insani faaliyet alanlarını yeniden düzenlemektedir. Sosyal ilişkilerden, ticari faaliyetlere ve
hatta uluslarası ilişkilere kadar tüm karmaşık süreçlerin içerisine sirayet eden dijital iletişim
teknolojileri sağlamış olduğu imkanlar kadar toplumsal hayatta yeni gediklerin açılmasına aynı
zamanda var olan problemlerin derinleşmesine neden olmaktadır. Böylelikle teknolojik
inovasyonlar sayesinde yeni dijital gözetleme pratikleri ortaya çıkarken; enformasyon ve veri
mahremiyeti gibi gözetim çalışmaları kapsamında incelenen yeni sorunsallar en az bireyler kadar
ticari kuruluşları ve hükümetleri ilgilendirir hale gelmektedir(Çaycı ve Çaycı; 2017). Gelinen
noktada mahremiyetin sınırları yeniden belirlenmektedir. Mahremiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar
temelde kamusal dünyayla özel alan arasında daima sağduyuya dayalı yapılan ayrımları temel alır.
Gürdilek (2001). Gelinen noktada mahremiyetin sınırları yeniden belirlenmektedir. Bu dönüşümün
merkezinde enformasyon ve iletişim teknolojileri yer almaktadır. Bunun öncelikli nedeni tarihsel
süreçte gözetim ve mahremiyet çalışmaları şeyleri ve insanları görmeyi hedeflerken; paradoksal bir
şekilde XXI. Yüzyılda dijital gözetim mekanizmalarının odaklandıkları öncelikli nokta insanlar
değildir (Lyon, 2013: 11). Ayrıca, dijital iletişim çağında kullanıcılar sanal dünyaya bağlanmanın
getireceği yararlar uğruna fiziksel dünyada değer taşıyan mahremiyet, güvenlik, kişisel veri gibi
bilgilerinden öz tercihe bağlı olarak vazgeçmektedir (Schmidt & Cohen, 2014, s. 281).
2.

ARAŞTIRMA

Covid-19 solunum yolu ile çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilip hastalandırabilecek bir
bulaşma yolu ile bulaşan, Çin’de ortaya çıkmış bir virüstür. Türkiye'de Korona Virüsü 11 Mart
2020 tarihinden itibaren resmi olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye’de ortaya çıktığı günden bügüne
yaklaşık olarak 5.000 kişi hayatını kaybetmiştir. (https://covid19.saglik.gov.tr/). Virüsün ortaya
çıkmasıyla birlikte geliştirilen iki önemli uygulama vardır. Bunlardan ilki Pandemi İzleme Takip
(İTP), bir diğeri ise Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarıdır.
Pandemi İzleme Takip, İzolasyona riayet etmeyenlerin uyarılacağına dikkat çekilen açıklamaya
göre, proje ile Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini
terk ettiklerinde telefonlarına uyarı mesajı geliyor. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin
bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığı öğrenilebiliyor. Sağlık Bakanlığı, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya
alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir
toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi
planlanmıştır.
Hayat Eve Sığar, hastaların takip edilmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amaçlayan telefonla
Covid-19 vaka takibine olanak sağlayacak olan Hayat Eve Sığar Uygulaması üç operatör ve Bilgi
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Teknolojileri
ve
İletişim
Kurumu
(BTK)
iş
birliğiyle
ortaya
çıkmıştır
(https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hayat-eve-sigar-uygulamasi-ne-ise-yariyor-hayat-evesigar-uygulamasi-nedir-5762504/).
Covid-19 salgınında ortaya çıkan bu iki uygulamanın gözetim pratiklerinde nasıl kullanıldığı
çalışmanın araştırmasını oluşturmaktadır. Çalışmada, iki farklı uygulama örnek olarak incelenecek
ve gözetime olan yansımaları tartışılmıştır.
2.1.

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada, Covid-19 salgınında ortaya çıkan İTP ve HES uygulamaları örneklerinin içerikleri
incelenmiş ve uygulamaların kişilerden talep ettiği kişisel verilere dikkat çekilmiştir. Uygulamayı
cep telefonlarına indiren kişilerden TC kimlik numarası, cep telefonu numarası gibi kişiler
bilgilerini aynı zamanda konum bilgilerini isteyen aplikasyonların içerikleri analiz edilerek
tartışılmıştır.
2.2.

Kapsam ve Sınırlılıklar

Araştırmanın çıkış noktası 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından
Covid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya çıkan iki örnek aplikasyondan
oluşmuştur. İTP ve HES örnekleri ile çalışma sınırlandırılmıştır. Bu iki örnek uygulamanın gözetim
pratiklerine ne şekilde yansıdığı çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.
3.

PANDEMİ İZOLASYON TAKİP PROJESİ (İTP)

8 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının yayılma hızının yavaşlatılması ve
hastaların izolasyonun sağlanması için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirdiğini
duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle bu
uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.
Uygulamanın amacı devlet otoriteleri tarafından Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin başta
kendileri olmak üzere yakınlarının ve toplum sağlığı için gerekli izolasyon kurallarına uyup
uymadıklarının takip edilmesi olarak açıklanmıştır. Uygulamada şu noktalara dikkat çekilmiştir:
•

Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse,
telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

•

Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden
izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

•

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak,
gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

•

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp
yapmadığını öğrenebilecek.
Aplikasyon kişilerin öncelikle, 11 haneli kimlik numarası, baba adı, cep telefonu bilgilerini girerek
kayıt oluşturmasını istiyor. Daha sonra kişilerin adres bilgileri ve diğer temaslı olduğu kişilerin
bilgilerini, kendilerine mesafe olarak uzaklıklarını, kişilerin hastalık belirtilerini girebilmeleri için
birkaç sorudan oluşan anket çalışması bilgileri mevcuttur. Tüm bu bilgiler sadece salgına yakalanan
kişilerin bilgilerinden ziyade etrafındaki tüm mevcut kişilerin de kişisel bilgilerini sisteme
kaydetmelerini istemektedir.
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI (HES)

4.

21 Nisan 2020 tarihinde GSM operatörleri ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliğiyle
ortaya çıkarılan aplikasyonun temel amacı hastaların takip edilmesi, virüsün önlenmesi olarak
açıklanmıştır. Diğer uygulamada olduğu gibi HES aplikasyonunda da 11 haneli kimlik numarası,
baba adı ve doğum yılı bilgileri kayıt olabilmek için istenmektedir. Telefonla, Covid-19 vaka
takibine olanak sağlayacak olan çalışma ile uygulama ile şu bilgilere ulaşmak mümkündür:
•
•
•
•
•

Oturduğunuz bölgedeki ve ilçedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebilecek.
Bu uygulama sadece hasta takibi yapmaktan ziyade kişilerin yakınlarında bulunan enfekte
olmuş kişileri, bölgesel olarak pandeminin ne derece yoğunlukta olduğunu gösterebilecek.
Vatandaşların QR kod ile eczanelerden maske almasına da olanak sağlayacak.
Ayrıca seyahat etmek isteyen kişilerin uygulamadan kod alarak, sağlık durumlarını gösteren
belgelere de sahip olmalarını sağlayacak.
Bluetooth ve cep telefonu kamerasını da devreye sokarak kişilerin güvenli alanda olup
olmadıklarını da izleyebilecek.

Kişilerin sağlık durumu, temas ettiği kişi sayısı, e-nabız sistemine ulaşım gibi bilgilerde
uygulamada mevcuttur. Vatandaşların güvenli alan olarak belirlediği, iş yeri, eğitim, konut, taşıt
bilgilerini girerek, kare kod oluşturmasıyla adım adım hareketlerini izlemektedir.
5.

TARTIŞMA

Covid-19 salgınında ortaya çıkan ve çalışmada örnek olarak incelenen iki uygulamanın içerikleri
analiz edilmiş ve aplikasyonların gözetim pratiklerine olan etkisi incelenmiştir. Her iki uygulamada
kişisel verilerin korunması kanununa uygun olarak tasarlanmış olsa da, her iki uygulama da kimlik
bilgisi, baba adı, doğum yılı gibi bilgileri içererek tüm mahrem bilgilerini sadece salgın geçiren
hastalardan değil, uygulamayı cep telefonuna indiren tüm kişilerden talep etmektedir. Ayrıca,
sadece hastanın değil etrafındaki aile bireylerinin, yakınlarının kısaca günlük hayatta temas ettiği
herkesin bilgilerini de alarak, adres bilgilerini de verilere kaydetmektedir. Tam da bu noktada
çalışmanın başın da belirtmiş olduğumuz gözetim kavramının modernleşme ve teknolojinin
gelişmesine bağlı olarak kişileri nasıl gözetim toplumuna evirildiğini söylemek hiç de zor değildir.
İki uygulamanın temel amaçlarının altında gözetim pratikleri olup, salgın ile ortaya çıkan bu kriz
ortamında kişilerin - mahremiyetlerinin ihlalinden de bahsedilmelidir.
Salgın toplum arasında bir kaosa ve paniğe neden olan bir durumdur. Devlet otoritelerinin
geliştirdiği bu aplikasyonlar sadece salgına yakalanan kişileri değil, toplumun tamamına yayılan ve
kişilerin otoriteler tarafından kontrol edilmesini sağlayan birer gözetim mekanizmasıdır. Konum
bilgisi, adres bilgileri, oturduğu bölgedeki hastalık durumunun uygulamayı kullanan kişilerin
incelemesine açık olması gözetim toplumunun ne derece yaygın bir kavram olduğunu ve insanların
bununla yaşamaya alıştığını ve olağan bir durum olduğunu da göstermektedir. Normal şartlarda
günlük hayatında hiç kimse adresini birine kolayca vermek veya telefonunda kamera uygulamasını
karşı tarafa göstermek istemez. Ancak salgın gibi durumda kimse bilgilerini vermekten ve kişisel
verilerinin başkalarıyla paylaşılması düşüncesinden rahatsız olmaz. Bu durumda ise sadece pandemi
sürecinde olan kişinin değil, tüm yakınlarının bilgilerinin girilmesi, konum bilgisi, adresleri, kişisel
verileri gibi veriler büyüyüp katlanarak kocaman bir kartopuna dönüşür. Seyahat etmek isteyen ve
salgına hiç yakalanmamış olan kişiler de uygulamayı indirip kullanmaya mecbur edilmektedir. Bu
durumda aplikasyon kullanım amacının dışın da başka bir amaca hizmet etmektedir. Kontrol ve
izleme. Devletin otoriteleri tarafından yapılan ve günden güne artan gözetim pratikleri kişilerin
günlük yaşantısına yansımış ve olağan bir durum haline gelmiştir.
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Salgın sebebiyle geliştirilen iki farklı uygulamada incelendiğinde hastalık gibi insanları endişe ve
kaygı ortamına sokacak durumlarda bu durumu paylaşmaktan kaçınmak kişilerin en doğal hakkıdır.
Mahrem bilgilerini gün yüzüne çıkarmak ve başkalarıyla paylaşmak insanların sadece hastalıktan
izole olmalarına değil, toplumda da izole olan veya salgından dolayı insanlar tarafından farklı bir
konuma oturtulmalarına da sebebiyet vermektedir. Salgın istenmeyen bir durumdur, pandemi süreci
kişiler için de zor ve meşakkatlidir. Hasta olan kişinin tedavi olup, kendisini koruyabilmesi ve
bunları kendi özgür iradesiyle paylaşabilmesi tabii hakkıdır. Ancak, geliştirilen uygulamalar sadece
hastalığa yakalanan insanları değil, çevresindeki tüm insanların da korku ve paniğe kapılmalarına
sebep olmaktadır.
Geliştirilen aplikasyonlar insanları bilgilendirme amaçlı ve kolaylık sağlıyor gibi görünse de sadece
daha çok kontrol altında tutmak ve hareketlerini izlemek maksadıyla geliştirilmiştir. Söz konusu
kriz ortamını en az hasarla atlatabilmek için, otoritelerin başta salgına yakalanan kişiler olmak üzere
toplumun geneline bir gözetim mekanizması oluşturup, gerekli görüldüğünde müdahale
gerektiğinde tek bir elden yapabilmek adına hizmete sunulmuştur.
Kişisel veriler her ne kadar daha sonrasında farklı amaçlar için kullanılmayacağı uygulamaların
vatandaşın hizmetine sunulduğunda belirtilmiş olsa da teknolojik alt yapının günden güne
güçlendiği dünya da hiçbir verinin silinmesinin veya yok olmasının mümkün olmadığı gerçeğini
unutmamak gerekir. Kişisel veriler kaybolmaz veya imha edilmez, günlük hayatımızda defalarca
girilen bilgiler bir yerlerde toplanır ve çoğu zaman ticari faaliyetlerde kullanılır. Tüketim
alışkanlıklarına yön verilmesinde önemli bir rolü olan bu veriler, daha sonra kullanılmak üzere
saklanır.
Covid-19 salgınında geliştirilen her iki aplikasyonda kişilerin her türlü bilgilerini kaydederek,
seyahatlerini, adreslerini, oturdukları bölgeleri, yaşlarını ve baba isimleri gibi birçok bilgiyi içinde
barındırarak kapsamlı bir gözetim mekanizması geliştirmiştir. Oysaki salgınla ilgili veya hastalığa
yakalanan kişilerle ilgili sadece kişinin sağlık geçmişi, kronik bir hastalığı olup olmadığı veya yaş
aralıklarını bilmek yeterli olacakken, istediği her bilginin bu kapsamda olmadığını söylemek yanlış
olmaz. Akraba bilgisi, günlük rutinlerini mercek altına almanın altında, gözetim altında tutmak fikri
yatmaktadır. Kamusal alan ve özel alan ayrımının ortadan kalktığı sadece pandemi de ortaya çıkan
bir ifade değildir. Gelişen iletişim teknolojileri artık hayatın tamamını kamusal alan haline
sokmuştur. Bir zamanları “kamusal” hayata karşı kutsal bir sığınak olan ev, giderek artan biçimde
kendisini, gözetimin mekânı olarak bulmaktadır. Kişisel olan, gerçekten de siyasidir ve iktidar
ilişkileri, kamu/özel ayrımında apaçıktır (Lyon 1997: 32-33). Ama yine de sosyal hayatın kişisel,
mahrem bir alanı olması gerektiği savunulabilir.
SONUÇ
Kişilerin mahrem alanı olan evler ve hastalık gibi durumlar devletin denetiminden korunması
gerektiği düşüncesi gözetimden kaçınılması esasına dayanır. Devlet ya da ticari kapitalist işletmeleri
tarafından gerçekleştirilen gözetimin insanlar için faydalı yönleri bulunabileceği gibi insanların
mahremiyeti ile ilgili kısıtlayıcı, olumsuz yönlerinin de bulunabileceği tahmin edilebilir bir
konudur(Çetinkaya,2013).
Gözetim pratikleri sadece salgında değil, gelişen teknoloji ile birlikte toplumun günlük hayatının
tamamına sirayet etmiş bir olgudur. Akıllı telefonlar, geliştirilen teknolojiler hayatın her anında bir
gözetim olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. Gözetim toplumu sadece salgında veya
herhangi başka bir mecburiyetle ortaya çıkmamış, insanları da herhangi bir zorlamaya maruz
bırakmamıştır. İnsanlar günlük yaşam pratiklerinde kendi istekleriyle gözetim pratiklerini kullanır
ve bundan da rahatsız olmazlar. Günümüzde gözetim genellikle sadece teknolojik açıdan
düşünülüyor. Teknolojiler gerçekten hayati önem taşıyorlar ancak bu noktada iki tane önemli şeyin
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de mutlaka hatırlanması gerekir: Biri, “insan gözetimi” doğrudan yapılır, teknoloji ile
aracılandırılmaz, hala yapılıyor, ikincisi ise teknolojik sistemlerin kendileri bugün gözetimin ne
nedeni ne de tamamıdır.
Bugün benzer teknolojiler artık farklı alanlarda da kullanılabiliyor ve bu tip teknolojiler birbirine
eklenen gözetimin geliştirilmesini de teşvik ediyor. Lokasyon teknolojileri gibi son gelişmeler,
kişilerin coğrafi olarak izlenmesine izin veriyor. Ayrıca, ulusal kimlik kartı sistemleri, gözetim
alanında çok büyük yeni gelişmeler de yaratır. Tabi ki bazı güvenlik arttırıcı, mahremiyet arttırıcı
teknolojiler, bugün söz konusu kriz ortamında yardımcı gibi görünse de teknolojik gözetimin
büyümesine ve gözetim toplumunun günden güne artmasına da teşvik etmektedir. Görünen o ki
Bentham’ın hapishane modeli ile başlayan gözetim artık göründüğü kadar basit ve dar kapsamlı
değildir.
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Özet
İletişim; bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki
bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir
(www.felsefe.gen.tr).Tokgöz’ün (1981) de belirttiği gibi, “Kişiler, dünyada ve etrafındaki olayları
öğrenmek ve öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurma ihtiyacındadır. Bu ihtiyacın
giderilmesi için çeşitli çalışmalar ile basın-yayın denilen “basın müessesesi” doğmuştur”. Sözlü
basın günümüzde kitle iletişim araçları içinde en teknik donanıma ve en çok kullanıma sahip
araçlardır. Kulakla duyulup gözle görüldüğü için kişiler üzerinde etkisi oldukça fazladır (Saygılı,
2006). Saygılı’nın (2006) da ifade ettiği gibi, “Sözlü basın kişiler ve toplumlar arasında, ortak
semboller aracılığı ile gerçekleştirilen, ya da karşılıklı olmayan, ses ve görüntü yardımıyla yapılan
iletişim şeklidir”. Kitle iletişim araçları içinde en yaygın ve en etkili kabul edilen sözlü basın
araçları arasında televizyonun ayrı bir önemi bulunmaktadır. Televizyon: Latince kökenli bir
kelimedir ve “uzağı görmek” anlamına gelir (Saygılı, 2006). Televizyon yayıncılığının en önemli
görevi olayları aktarırken doğru ve tarafsız olarak verebilmesidir. Toplumsal ve kültürel
bilinçlenmeyi ve siyasal toplumsallaşmayı sağlamak televizyonun en önemli görevleri arasındadır.
Ayrıca haber verme, eğitim, eğlendirme, kültürel ve toplumsal işlevleri vardır. İdeal olarak bu
prensip benimsense de birçok ülkede televizyon kanalları yayınlarını o ülkenin siyasetine ve
ekonomisine egemen olan güçlerin menfaatleri doğrultusunda yapmaktadır. Böylece kitlenin belirli
amaçlar doğrultusunda gücü elinde tutanlar tarafından yönlendirmeye çalıştıkları bilinmektedir.
Televizyon; bu özelliği ile kamuoyu oluşturmadan, toplumsal eğitim ve öğretime kadar uzanan bir
yelpazede önemli bir yerde bulunmaktadır. Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yayın
yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Kıbrıs TV televizyon kanalları tarihsel geçmişleri,
hukuki dayanakları, devlet ve özel sektör olma farklılıkları da dikkate alınarak kamu yayıncılığına
katkıları bakımında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs
TV, Televizyon
Abstract
Communication is the process of transmitting information, opinions, emotions, ideas and behaviors
from one person to another by using appropriate mediums between a sender and a recipient.
(www.felsefe.gen.tr) As Tokgöz (1981) stated ‘individuals need to be informed about their
surroundings and the wider world and also share their experiences and ideas with others. In order to
fulfill this need, various actions throughout history gave birth to the institution we call press. Today,
the broadcast media uses the most advance technological equipment among other mass media
forms. As Saygılı stated ‘Broadcast media is the form of communication where information is
exchanged between individuals through common symbols by using audio and images. Television is
the most important mass media form due to its ability to reach effectively to the most extensive
audience. The word television is derived from Greek roots meaning ‘far-sight’. The most important
role of television broadcasting is to provide unbiased and balanced interpretation of the events.
Another important role of TV broadcasting is cultivating social and cultural awareness as well as
political socialization. It also serves as social and cultural tool for reporting news and education and
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as well as a source of entertainment purposes. Even though these seem to be the adopted as ideal
principles; in many countries the TV channels serves for the benefit of the economically and
politically dominant interest groups.
It is a known fact that the opinion of the masses is led by the dominant powers for various purposes.
Therefore TV broadcasting has an important role in shaping the public opinion and social
education. In this work we analyzed the contribution of two different TV channels broadcasting in
Turkish Republic of Northern Cyprus; Bayrak Radio and TV Cooperation and Kıbrıs TV, to the
public service, based on their history and legal stand in view of the fact that one of them is a
public broadcaster and the other is a private sector establishment.
Keywords: Turkish Republic of Northern Cyprus, Bayrak Radio and Television Broadcasting
Cooperation, Kıbrıs TV, Television
GİRİŞ
Kitle iletişim araçların içinde TV günümüzde modern toplum yapılarının temel bilgi edinme
araçlarından biridir (www.erdalerdogdu.com). “Televizyon yayını, elektromanyetik yoluyla halkın
doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin, sesli veya sessiz kalıcı
olmayan görüntülerinin renkli ya da siyah beyaz yayınıdır” (www.wikipedia.org). Günümüzde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde televizyon kanallarının sayısında bir patlama yaşanmaktadır.
KKTC’de Televizyon yayıncılığında hem özel hem de resmi kanallar bulunmaktadır. 1996
öncesinde sadece devlete bağlı olarak; nitelik ve nicelik açısından oldukça yetersiz yayın yapan
Bayrak Radyo Ve Televizyon kanalı mevcuttu. Teknolojinin gelişmesi, ülkede değişen sosyal ve
demokratik koşulların çağın gereklerine doğru evirilmesinin sonucunda, özel televizyon kanalları
KKTC’de devreye girmiştir. Bu değişim ile de KKTC demokrasisi çok sesli, çok kanallı yayınlara
geçmiştir. Özel yayınların başlaması ile televizyon yayınlarındaki gelişme süreç içerisinde gelişim
ve değişim göstererek daha farklı görsel içeriklerle şekillenmişti. Kamu yayıncılığı yanında
medyanın egemen olduğu, reklamların kar ve gelir getirdiği bir televizyon yayıncılığı başlamıştır.
Bu sürecin ardından ekranların televizyonların vitrini olduğu algısı gelişerek ekrana çıkartılan
kişilerin niteliğinde de bir gelişimin yaşandığı görülmüştür. Özellikle eğitimli ve bu işi yapmak için
profesyonelleşen kişiler tercih edilir olmuştur. Bu konuda Hakan Öztuna “Spiker, sunucu ve bunun
gibi ekran önünde olan kişilerin mutlaka iyi bir eğitim kurumundan eğitim alması ve kendini bu
yönde geliştirmesi gerekir demektedir (www.hakanozturkmedya.com). Günümüzde medyanın gücü
ve etkisi konusunda tartışma yoktur. Televizyon yayınları siyasal, ekonomik, toplumsal ve kişisel
platformlarda hayatımızın hemen hemen her anında bizlere eşlik etmektedir. Televizyon sektörünün
“özgür” olması, hayati işlevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi bakımından son derece önemli
olduğu tüm demokratik ülkelerde vazgeçilmez olarak kabul görmüştür. Özellikle en temel insan
hakkı olarak görülen ifade özgürlüğü, kitle iletişim araçları vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Şiddeti
destekleyen, barış yanlısı olmayan, hakaret ve iftira içeren ifadeler ifade özgürlüğü kapsamına
alınmamakla birlikte cezai yaptırımlar öngörülmektedir (Fırat, D. G, 2011).
GELİŞME
KKTC resmi televizyon yayıncılığı ile 1974 Barış Harekâtı dönemin de tanışmıştır. 1963 yılında
adadaki Türklere hizmet etmek amacı ile kurulan Bayrak Radyosu, 1974 yılının ardından yeniden
yapılanma sürecine girmiş, 1976 yılından itibaren televizyon yayınlarına başlamıştır. 1976’dan
1996’ya kadar devlet televizyonu ile yayıncılık hayatına devam eden KKTC, 1996 yılının akabinde
yukarıda belirtildiği üzere özel yayıncılık ile tanışmıştır (Coşkun, Ş. 2011).
Bu çalışmada, devlet televizyonu olan BRTK ve özel televizyon kanalı olan Kıbrıs TV’nin tarihçesi
aktarılmıştır. Her iki kanalın KKTC’de izlenme potansiyelinin tespiti, programlarının genel yapısı
ve demokrasiye katkılarının karşılaştırmalı analizlerinin tespit edilebilmesi amaç edinilmiştir. Bu
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bakımından iki kanala ilişkin 50 kişiye uygulanan anket değerlendirmeleri çalışmanın yöntemleri
arasında kullanılmıştır.
1.

Bayrak Radyo Ve Televizyon Kurumu İle Kıbrıs TV’nin Tarihçesi

1.1.
Bayrak Radyo Ve Televizyonu
Dünyada yayıncılık önce radyo ve ardından televizyon ve sinemayla başlarken, KKTC’de aynı sıra
izlemiştir. Kıbrıs’ta ki radyo yayıncılığının 1940’lara dayandığı bilinmektedir. 1940’lı yıllarda
İngiliz İmparatorluğunun bir parçası olan Kıbrıs’ta uzun dalgadan yayın yapan ve ada da haber
almayı sağlayan iletişim kaynağı Ankara Radyosu, Moskova Radyosu ve BBC (British
Broadcasting Cooperation – İngiliz Yayın Kooperasyonu) olarak sıralanır. 1950’li yılların ikinci
yarısından itibaren yayın hayatına başlayan CYBC’ye (Kıbrıs Yayın Kooperasyonu - Cyprus
Broadcasting Cooperation) Kıbrıs’ta doğrudan yayın hayatına başlamıştır. CYBC ile atılan ilk
adımlar, İngiliz yönetiminin son evresinde Türk - Rum - İngiliz personeller ile çalışmalarına
başlamıştı. Bu dönemde yayın dili olarak Türkçe - Rumca - İngilizce içerikli bir yayın Kıbrıs’ta
hayata geçirilmiştir. Kıbrıs adına yerel nitelikli ilk yayın bu vesile ile ve idareyi elinde tutan İngiliz
yönetimi eliyle kurulmuştur (www.genbilim.com). Ancak ilerleyen süreçte özellikle 1960 Kıbrıs
Cumhuriyeti sonrası yaşanan 1963-64 toplumlararası savaş neticesinde Kıbrıs Cumhuriyetinin her
türlü olanağını kullanmaktan dışlanan Kıbrıs Türkleri radyo ve televizyon aracılığı ile seslerini
duyurma şanslarını kaybetmişlerdir. Kıbrıs’ta 1974 öncesinde oluşan bu savaş ortamında Kıbrıs
Türk halkı kişi haklarından biri olan haberleşme özgürlüğünü yaşayamamıştı. Rumlar ise Türklerin
aksine tek taraflı olarak ellerine geçirdikleri kitle iletişim araçlarını propaganda aracı olarak
kullanmaktaydı. Bu sebeple, Türkler küçük bir alanda hizmet etmesine rağmen 25 Aralık 1963
yılında Bayrak Radyosu’nu kurmuşlardır. Özellikle Rumların 1963-1974 döneminde Türklerin
moral ve motivasyonunu kırmak için sürekli olarak yayınladıkları, Türkiye’nin adaya müdahale
edemeyeceğini vurgulayan “Bekledim de Gelmedin” şarkısı Kıbrıs Türk toplumunda psikolojik
direnişin kırılması yönünde önemli izler bırakmıştır (https://www.yenisafak.com). Bayrak Radyosu
ise yapmaya başladığı yayıncılık ile bu algıyı değiştirme gayreti ile Türkiye’nin elbet bir gün adaya
müdahale edeceğinin ümidini canlı tutmak için; bu şarkıya karşılık sanatçı Erol Evginin “Bir Sabah
Ansızın Gelebilirim” isimli şarkısını yayınlayarak Türklerin moralini yüksek tutmaya çalışmaktaydı
(https://www.yenisafak.com). Bu süreçte Kıbrıs Türk Yönetimine ait radyo ve televizyon kurumu
milli davaya yönelik propagandaların yanında haber, müzik, köyleri tanıtım amaçlı yayınlarına
katmaya çalışarak Kıbrıs Türk toplumunun sosyal hayatında yer edinmeye çalışmıştır. BRTK’nın
ilk yayını 1963 yılında bir garajdan 2 mücahit tarafından radyo yayını olarak yapıldığı
düşünüldüğünde Kıbrıs Türk radyo yayıncılığının ne şartlarda hayat bulduğunu anlamak kolaylaşır.
1960 - 1963 yılları arasında Kıbrıs da tek yayın kurumu olan CBS (İngilizce:Cyprus Broadcasting
Corporation) (Kıbrıs Yayın Kurumu), 1960 Kıbrıs Anayasasınca %70 Kıbrıslı Rum’dan, %30 da
Kıbrıslı Türklerden oluşuyordu. Ada da yaşanan Türk Rum gerginlikleri ve çatışmaları
yüzünden Kıbrıs Türkleri, CBC’ten ayrılmak zorunda kalarak yukarıda izah edilen sürece
sürüklenmiştir. Ülkenin yegâne yayın kurumunda herhangi bir şekilde temsil
edilmeyen Türkler, 1964’te Bayrak Radyosunun ardından 6 adet radyo istasyonu kurarak yayına
soktular. Bu istasyonlar; Bayrak Radyosu, Canbulat Radyosu, Lefke Sancak Radyosu, Gazi Baf’ın
Sesi Radyosu, Larnaka Doğanın Sesi Radyosu ve Limasol Radyosu adı ile Kıbrıs Türk yayın
tarihide yerlerini aldılar. Bu 6 kanala milli mücadele döneminde “Sancak Radyoları” ortak ismi
verilmişti. 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonrasında Bayrak Radyosu yayın
hayatına devam ederken geriye kalan 5 radyo kapatıldı. Bayrak Radyosu’nun ismi ise değiştirilip
"Bayrak Radyo Televizyon Kurumu" adıyla kamu hizmetine sokuldu (www.wikipedia.org).
Kıbrıs Türk idaresinde de ilk televizyon yayınları ise 1974 Barış Harekâtı zamanlarına rastlar.
Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanları siyasal konularda bilgilendirmek ve Türkiye’den haberler

https://www.29ekim.org/

456

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
aktarmak amacıyla 6 Ekim 1974’de Adana televizyon yayınları bir alıcı yardımıyla KKTC’ye
aktarılmıştır. 1975 yılında ise Kıbrıs Türk televizyonculuğu kendi yayınlarını denemeye geçmiş,
1979’da renkli yayına başlamıştır. 1983’te Stereo yayın yapmaya başlayan BRT 28 Ekim 1983’ten
sonra 5 kw olan yayın gününü 100 kw’a çıkarmıştır (Saygılı, 2006). Çalışmalarını ve yayıncılığını
1963’ten beri sürdüren BRTK’nın yasal bir hal alması 22 Temmuz 1983 tarih ve 50/83 tarihli
KKTC Anayasası’nın ilgili hükümleri ile gerçekleşmiştir.
1990’lı yıllarda BRTK’nın tekelinde bulunan televizyon yayıncılığı özel sektörde de faaliyet
göstermeye başlamıştır. Bu tarihten sonra birçok özel televizyon yayını ortaya çıkmıştır. 1996 yılına
kadar yasal zemine dayanmadan faaliyet gösteren özel kanallar ayni yıl içerisinde BRTK’nin
mevzuatında yapılan değişiklik ile resmileşmiştir. Bu değişikliğin ardından 21 Temmuz 1997 tarih
ve 39/1997 sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyon Kurulu kurulmuştur. Bununla Birlikte, söz
konusu radyo ve televizyon kanalları yasallaşmıştır (Kalkan, S. 2008). Devletin tekelinde
yürütülmekte olan yayıncılık anlayışı 1996 tarihinde ilk özel radyo kanalı olan First FM ve aynı
yılda kurulan ilk özel televizyon kanalı olan Tempo TV'nin yayın hayatına başlamasına kadar
sürmüştür (Coşkun, Ş. 2011). BRTK’nın yayınları 1997 yılında çağın en etkili iletişim ağı olarak
adlandırılan internete de girmiştir. İnternet’ten canlı yayın olarak takip edilebilmektedir. Önceleri
BRT1, BRT2 ve BRT-INT olarak yayın yapan BRTK günümüzde Bayrak-Haber TV, Bayrak-Aile
TV yayınları ayrıca Bayrak Radyosu, Bayrak Internatıonal, Bayrak FM, Bayrak Klasik, Bayrak
Türk Müziği ve Bayrak Radyo Haber yayınları bulunmaktadır (www.brtk.net). “TRT (Türk Radyo
ve Televizyon Kurumu) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 20 Haziran 1998 tarihinden itibaren BRT
Int olarak haftanın üç gününde analog uydu yayınlarıyla yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere de
ulaşan BRTK; Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’ya seslenebilmenin haklı gururu içindedir. Uydu TV
yayıncılığı teknolojisinden yararlanan BRTK (Mart 2000 tarihinden bu yana sayısal) radyo ve
televizyon yayınlarını tüm gün sayısal olarak TÜRKSAT 1 C'nin kapsadığı alanlarda hizmete
sunmaktadır. Radyo stüdyolarını tamamıyla yenileyen BRTK, radyo yayınlarını tümden bilgisayar
destekli çağdaş yayıncılığın gerektirdiği düzeye ulaştırmıştır” (Coşkun, Ş. 2011, s. 23-24).
Uydu yayını Türksat 3A 10968 V 4557 3/4 D-Smart 163’den, Kanal Kablo yayını Teledünya 56.
Kanal’dan gerçekleştirmektedir. Yaklaşık olarak 800 çalışanı bulunmaktadır (www.brtk.net).
BRTK, devlet kanalı olduğundan dolayı her dönemde başta hükümetin olmak üzere Kıbrıs Türk
siyasetinin milli dava yanlısı yayın politikasını sürdürmektedir.
1.2.
Kıbrıs TV
KKTC’de özel televizyon kanalları içerisinde bulunan Kıbrıs TV, 1 Mayıs 1999 tarihinde yayın
hayatına başlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti televizyon kanalıdır. Kanalın Yönetim Kurulu
Başkanı Asil Nadir’dir (www.kibristv.com). Önceleri Uydu yayıncılığı yapmayan kanal bir süreden
beridir uydudan yayın yapmaktadır. Uydu yayını Türksat 3A 12544 H 24000 5/6’dan yapmaktadır
(wikipedia.org). Kıbrıs TV’nin genel yayın akışını Elder şöyle değerlendirmiştir. “Kıbrıs TV haber
personeli 2012 yılı itibarı ile 22 kişiden oluşmaktadır. 11’i bayan 11 erkektir. Bu kişilerin görev
dağılımı ise şu şekilde olmaktadır; haber merkezi 8 (editör, spiker, programcı), reji ekibi 4,
kameraman 4, montaj 4, 2 kişi sadece programcı olarak çalışmaktadır. Bu personelin dışında Kıbrıs
gazetesi genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve yardımcısı da program yapıyor. Onlar gazete
personeli oluyor. Yine gazete personeli olan spor servisi de televizyonda program yapıyor. Üç farklı
spor programı var hafta sonları canlı maç anlatımlarını yapıyorlar. Yine dışarıdan sadece program
yapan isimler var. Bu şekilde 3 program var bunlar sinema programı avcılık ve otomobil dünyası ile
ilgili. Reklamlarda ne geliyorsa veriyoruz. Örnek son günlerde dönen reklamlar mağaza,
süpermarket, restoran, havayolu, sigorta reklamları gibi. Kanalın tam olarak destek verdiği bir görüş
taraf yok. Ortada ne varsa objektif bir şekilde eleştiriliyor masaya yatırılıyor. Her kesimden kişi
kanala konuk olarak getiriliyor. Şunu söyleyebilirim aşırı uç sol kesimlerin fazla Türkiye karşıtı
gruplar karşısında kanalın bir hassasiyeti söz konusu. Bizde kendi otokontrolümüzü programlarda
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sağlıyoruz. Bizim kanalda birçok kişinin tek bir görevi yok. Örneğin ben hem editör hem programcı
hem de haber spikerliği yapıyorum. Benim gibi bu şekilde çok var (Elder,2012.).
2. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu İle Kıbrıs TV’nin Karşılaştırılması
2.1.
BRT ve Kıbrıs TV’nin Genel Yayın Politikaları Bakımından Karşılaştırması
BRT (Bayrak Haber, Bayrak Aile) devlet ciddiyetinin kendini daha yoğun hissettirdiği bir yayın
politikası izlemektedir. Ancak, yönetimin farklı dönemlerde değişmesi yayın politikalarında da
değişime yol açabilmektedir. Buna rağmen hazırlanan programlar, çağırılan konuklar, değişen
stüdyo ortamları vb. ile güçlü bir yayın anlayışına sahip bir kanal olarak değerlendirilebilir. Öte
taraftan sosyal fayda kapsamında düzenlediği programlar da (Bahçe Keyfi, Dekoratif, Liseler
yarışıyor gibi) yayın çeşitliliği bakımından zengin bir yelpazeyi içene almaktadır. Kıbrıs TV de
yayın hayatına oldukça yeni başlamasına rağmen bayağı yol katletmiştir. Ancak BRTK’nın sahip
olduğu kadro sayısına ve devlet gücüne ulaşamamanın boşlukları hissedilebilmektedir. Program
akışının canlı yayınlar ve çoğunlukla haber ağırlıklı programlar üzerine kurulması buna örnektir.
Fakat sosyal ve siyasi olguları BRTK’dan farklı bakış açılarıyla ele alması izleyenlere alternatif
izlence ortamı sunabilmektedir. BRTK’nın iktidar partisinin faaliyetleri üzerine yoğunlaşan
habercilik anlayışı Kıbrıs TV’de bahsedilen noktadan uzaklaşmakta, farklı noktalara duyarlılık
kazandırarak toplumu bilinçlendirme noktasına götürmektedir.
2.2. BRT ve Kıbrıs TV’nin Program Türleri Açısından Karşılaştırılması KTV’
BRT ve Kıbrıs TV’nin genel yayın akışları incelendiğinde gündüz kuşağı programlarının hafta içi
haber; hafta sonu spor ağırlıklı olduğunu görürüz. Tartışma ve açık oturum içerikli canlı yayınlar
her ikisinin de ortak ve günün aynı saat dilimlerinde düzenledikleri programlar arasındadır.
Araştırmanın kaleme alındığı tarihte her ne kadar Sabah kuşağı sunucusu olan Serhat İncirli Kıbrıs
TV’den ayrılıp Kanal T’de program yapmaya başlasa da adı edilen şahsın çok uzun süreler boyunca
Kıbrıs TV’nin haber programlarında yer alması kanal ile özdeşleşmesine vesile olmuştur. Ayni
şekilde sunucu İpek Çöl de çok uzun süreler BRTK’da KKTC gazetelerini okuyarak, gündeme
ilişkin yorumlarını yapmıştır. Araştırma kapsamında yapılan ankette toplumsal hafızada derin iz
bıraktıklarından bu kanallar ile ilgili izlenimlerde önemli yer tutmuşlardır. Bununla beraber Kıbrıs
TV’de öğle kuşağında kadın programları da yapılabilirken aynı saatlerde BRTK’da Rumca,
İngilizce haberler ve spor programları yapılmaktadır. Akşamüzeri BRTK’da siyasi konulara ilişkin
canlı yayınlarla haber ve konukların katılımıyla gerçekleşen programlar yapılırken KTV’de Kıbrıs
Medya Grubu’nda görevli gazetecilerin eleştiri ağırlıklı haber tartışma programları bulunmaktadır.
KTV’de belgesel, müzik ağırlıklı program sayısı daha kısıtlıyken gün ortasında müzik, yemek, spor,
sinema, ekonomi ve belgesel türünde programlar da yapılmaktadır. Ancak BRTK’da bu türden
programları günlük, haftalık periyotlarda düzenli olarak izleme imkânı sağlanmakta, ayrıca Bayrak
Aile kanalının belirli günlerinde Kıbrıs üniversitelerinin tanıtımı amacıyla programlar
düzenlenmektedir.
2.3. BRT ve Kıbrıs TV’nin Haber Programlarını Konu Seçimi Bakımından Karşılaştırma
BRTK’da verilen haberlerde ağırlıklı olarak hükümetteki parti başkanı ve milletvekillerinin
demeçlerine, yapılan açılış ve törenlere ağırlık verilmekte, Cumhurbaşkanlığına düzenlenen
toplantılara yer ayrılmakta ve Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme süreci ele alınmaktadır. BRTK haber
programlarını dayandırdığı bu başlıklar altında dizayn ederken genel olarak güncel bir yayın yaptığı
izlenimi yansıtılmaktadır. Bu ise KKTC’de en çok izlenen haber programını halka ulaştırma
olanağını sağlamaktadır. Her ne kadar kamuoyu arasında BRTK için hükümetin borazancısı dense
de yukarıda izah edilen tarihi misyonu ve dayandığı milli mücadele dönemindeki faaliyetleri ile
Kıbrıs Türk toplumu içerisinde ayrı bir yeri vardır. BRT haberlerinde gündelik olaylara ve kamuyu
etkileyen konulara da yer vermektedir. Ancak bazı haberlerin aktarılmasında hükümeti eleştirecek
bir konum oluşacaksa konuyu yorumsuz aktarmayı seçmektedir. KTV’nin haber programlarında ise
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hükümet icraatları da ele alınmakla birlikte muhalif kanada ilişkin haberler, Kıbrıs sorunu, göç ve
ekonomik sorunlar, çevre kirliliği, toplumda infiale neden olan yüz kızartıcı suçlar vb. durumlar öne
çıkarılmaktadır. Kıbrıs TV haber izleyici sayısını artırmak için ekranı sansasyonel olaylarla
süslemekten çekinmemektedir. Popülist haberler, kan ve şiddet içeren travmatik konuların basına
yansıtılması en önemli yönlerini oluşturur. TV sahibi Asil Nadir ile ilgili olumlu olaylar uzun süreli
tekrarlar ile kanalda yayınlanmakta kamuoyu bu yönde bilgilendirilmektedir.
BRT ve Kıbrıs TV’nin Haber Bültenlerinde Öne Çıkan Konular Açısından
Karşılaştırılması
BRTK haberlerinde iktidar partisinin icraatlarını öne çıkarmakta ve alınan kararların destek bulması
amacıyla olumlu yanlarını göz önünde tutmaktadır. Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise yürütülen
görüşmelerden bir sonuca ulaşılamayacağı ve esas uzlaşmaz tarafın Rumlar olduğuna dair atıflara
vurgu yapılmaktadır. Muhalefetle ilgili haberlerde ise geçmişte yapılanlar hatırlatılmaya
çalışılmakta ve yeni alınan kararlar için toplumun desteğini alabilecek noktalara dikkat
çekilmektedir. BRTK bu yaklaşımı ile klasik bir kamu yayıncılığı yapan bir kanal görüntüsü
vermektedir. Halka gerçekleri sunmak yerine ağırlıklı olarak siyasi iktidar partisinin gerçeklerini
empoze etmeye çalışmaktadır. Genel hatları ile herkese açık olduğunun propagandasını yapsa da
kamuoyu nezdinde inandırıcılığı yoktur. BRTK dönemin iktidarda olan kesimine göre Denktaş TV,
Derviş TV, Talat TV diye eleştirilmiştir. Bu yanlı tutum nedeni ile güvenirliği sorgulanan bir
kanaldır. KTV’de cinayetler, göçler, ekonomik kriz vb. konular öne çıkarılarak hükümet ve
muhalefetin bunlardan suçlu olan taraflar olduğu öne çıkartılmakta; çözümün siyasi değişim ve
Kıbrıs sorununu çözümüyle gerçekleşeceği öne çıkartılan haberler arasındadır. Kıbrıs TV bu tarz
yayınları ile alternatif bir durum için zemin hazırlamakta olduğu izlenimi vermektedir. Gazete
sahibinin politikaya ve de politikayı yönlendirmeye olan merakı bilinen bir olgudur. Kıbrıs TV
kendi tecimsel bakış açısı ile olayları değerlendirmekte gazete sahibi Asil Nadir’in dönemsel olarak
değişen çıkar ilişkilerine göre yayın akışını düzenlemektedir. Annan Planı döneminde Kıbrıs TV
açık bir şekilde “Evet” misyonunu üstlenmişti. Bu dönemin sonunda ise değişen konjektüre göre
hareket ederek karşı kutupta yayın yapmıştır. Kıbrıs TV hazırladığı haber programlarını bu
doğrultuda sunmuştur.
2.4.

2.5. BRT ve Kıbrıs TV’nin Sunucuları ve Hitap Şekilleri Açısından Karşılaştırılmaları
KTV’deki haber sunucuları arasında Kıbrıs ağzını öne çıkarılmaktadır. KTV’de gayri ihtiyarî
söylemlere yönelen haber spikerleri ve yorumcularına daha sık rastlanmaktadır. Buna mukabil
BRTK’daki haber okuyucularının ölçülü dile ve söylemlere karşı belli bir duyarlılığı
bulunmaktadır. Karşılaştırma amaçlı olarak sabah kuşağı haber spikerlerinden KTV’de uzun süre
görev yapmış olan Serhat İncirli’nin sunumuyla BRTK’den İpek Çöl’ün sunumları örnek
gösterilebilir. Çöl günlük gazeteleri sadece okurken İncirli kendi siyasi görüşü doğrultusunda gazete
haberlerini yorumlamaktan kaçınmamıştır. Bunu yaparken de Kıbrıs ağzı özelliklerini
kullanmaktadır. Kıbrıs TV yukarıda izah edilen üslup ile halka ulaşırken aslında belirli bir kesime
ağırlıklı olarak seslenmekte ve o kesim içerisinde bir kamuoyu yaratmaktadır. Kıbrıs TV,
Kıbrıslılarındır mesajı açık bir şekilde verilmektedir. Kullanılan şive bunun açık aracıdır. Bu
popülist yaklaşım her ne kadar belli bir ölçekte Kıbrıs TV’ye seyirci sağlasa da halkın genelinde
kendi kendine bir bariyer koymaktadır. Serhat İncirli’nin sempatik olduğunu düşündüğü tavırları
bazı kesimler için antipati doğurmakta böylece Kıbrıs TV’yi kitle kanalı değil zümre kanalı
yapmaktadır. Adı edilen spikerin artık bu kanalda çalışmasa da hafızalarda yarattığı izlenim devam
etmektedir. BRT ise devlet televizyonu olmasının verdiği ağırlıkla her kesimin anlayabileceği bir
konuşma üslubu kullanmaktadır. BRTK’nın genel olarak popülist yaklaşımlardan uzak durduğu
gözlemlenmiştir.
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BRTK ve Kıbrıs TV’nin Reklam Yüzdeleri ve Reklam Süreleri Açısından
Karşılaştırmaları
KTV’nin aldığı reklamlar ve süreleri BRTK ile kıyaslanamayacak kadar azdır. BRTK’nın izlenme
oranlarının yoğunluğu reklam pastasından en büyük payı almasına yol açmaktadır. Devletin ve
birçok özel şirketin reklamları önce BRTK’de yayınlanmaktadır. KTV’ye reklam veren firmaların
çoğu aynı reklamı BRTK’ya de vermektedir. Buna göre KTV %25 BRT %75 reklam oranına
sahiptir.
2.6.

2.7. BRTK ve Kıbrıs TV’nin Film Yayınlamaları Açısından Karşılaştırılmaları
Bayrak Haber’de sinema filmi yayınlanmazken, Bayrak Aile de her sabah 09:00 akşam 22:30
saatlerinde yabancı ve Türk filmleri yayınlanmaktadır. KTV’de ise hafta da sadece üç veya dört
film yayınlanmaktadır. Kısaca yok denilecek kadar azdır.
2.8. BRT ve Kıbrıs TV’nin Yüzdelik Olarak Program İçeriklerinin Dağılımı ve
Karşılaştırılmalar
BRTK
Haber
% 60
Magazin % 5
Yemek
%5
Spor
% 10
Eğitim
% 10
Sağlık
%5
Hukuk
%5
KTV
Haber
Magazin
Yemek
Spor
Eğitim
Sağlık
Hukuk

% 75
%2
%2
% 15
%1
%2
%3

3. BRTK ve KTV ile İlgili Yapılan Anketin Değerlendirmesi (25 Kişi Üzerinden)
KKTC de halen hazırda yayın yapan BRTK ve KTV ile ilgili yapılan ankette katılanlara 11 Soru
sorulmuştur. Bu sorular aşağıda belirtilerek katılımcıların verdiği cevaplar üzerinden yorum
yapılmıştır.
3.1. Gün İçerisinde en fazla hangi kanalları izliyorsunuz? Sorusuna:
3 kişi KKTC kanallarını, 18 kişi TC kanallarını, 3 kişi ise hem KKTC hem de TC kanallarını
izlediği cevabını vermiştir. 1 kişi ise hem TC kanallarını hem de yabancı kanalları izliyorum cevabı
vermiştir. 1 kişi de ankete “genellikle belgesel, av kanalları izliyorum notunu düşmüştür. Bu
sorudan elde edilen cevap değerlendirildiğinde şunu görmekteyiz ki KKTC de yayın yapan TV
kanalları izleyici tarafından tercih edilmemektedir. TV seyircisinin tercihi TC kanaları üzerinde
olmuştur. Bu ankette çıkan bu sonuç KKTC televizyon yayıncılığı için acı verici bir sonuçtur.
Toparlayacak olursak KKTC yayınları kendi halkı tarafından tercih edilmemektedir. Bu noktada
televizyon yayıncılığı ile ilgilenenler ve bu sektörde para kazanmaya çalışanlar tekrardan oturup bir
düşünmelidirler.

https://www.29ekim.org/

460

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
3.2. KKTC televizyonlarından en çok hangisini izliyorsunuz? Sorusuna:
3 kişi Kıbrıs TV’yi, 3 kişi Kıbrıs Genç TV’yi, 10 kişi BRTK haberi, 1 kişi Kanal T’yi, 2 kişi Kıbrıs
Ada TV’yi, 2 kişi hem Kıbrıs hem de BRTK haber Tv’yi, 1 kişi hem Kıbrıs Genç TV’yi hem de
Fog TV’yi, 1 kişi ise hem Kıbrıs TV’ yi hem de Sim TV’yi, diğer bir kişi ise Avrasya TV’yi, Kıbrıs
Genç TV’yi, BRTK haberi, Kıbrıs Ada TV’yi ve de Sim TV’yi izlediklerini belirtmişlerdir. Bir kişi
ise “yerel kanalları izlemiyorum” diye not düşmüştür. Bir kişi ise “her hangi bir özgür konuşmacı
ortamına rastlamadım” diye not düşmüştür. Bu veriler dikkate alındığında en çok izlenen Kanalın
BRTK haber olduğunu görmekteyiz. BRTK haberi ise en çok izlenen Kanal olarak Kıbrıs TV takip
etmektedir. Bu nokta da KKTC’nin devlet kanalını daha çok tercih ettiğini söyleyebiliriz. BRTK’ya
en yakın rakip ise Kıbrıs TV olarak görülmektedir
3.3. BRT ve Kıbrıs TV’nin hangi tür programlarını izliyorsunuz? Sorusuna:
15 kişi haber, 1 kişi kültür, 1 kişi eğlence, 1 kişi spor, 1 kişi siyasi programlar,1 kişi açık oturum, 1
kişi hem haber, hem kültür, hem eğlence, 1 kişi hem haber, hem spor hem de açık oturum, 1 kişi ise
haber, kültür, eğlence, spor, siyasi programlar, açık oturum, 1 kişi ise haber ve spor diye cevap
vermiştir. 1 kişi ise “yerel kanalları izlemiyorum” cevabını vermiştir. Bu soruya verilen cevaplar
dikkate alındığında Hem BRTK hem de Kıbrıs TV için en çok izleyici toplayan programın haber
programı olduğu görülmektedir. Bu veri düşündürücüdür. Demek ki bu kanalların diğer programları
büyük ölçekte seyircinin ilgisini çekmeyi başarmamaktadır.
3.4. BRTK ve Kıbrıs TV’nin haber programlarını izliyor musunuz ? Sorusuna:
11 kişi BRTK ve Kıbrıs TV haberlerini de izlediğini , üç kişi BRTK haberlerini izleyip Kıbrıs TV
haberlerini izlemediğini, iki kişi BRTK ve Kıbrıs TV haberlerini ara sıra izlediklerini, iki kişi
BRTK haberlerini ara sıra izlediğini Kıbrıs TV haberlerini izlemediğini. Bir kişi BRTK haberlerini
ara sıra izlediğini Kıbrıs TV haberlerini izlediğinden emin olmadığını. 2 kişi BRTK haberlerini
izlediğini Kıbrıs TV haberlerini ara sıra izlediğini, 1 kişi BRTK haberlerini izlemediğini Kıbrıs TV
haberlerini izlediğini, iki kişi ise ne BRTK, ne de Kıbrıs TV haberlerini izlemediğini işaretlemiştir.
Bir kişi ise yalnızca BRTK haberi izlediğini işaretlemiştir. Bu cevaplardan elde edilen sonuç
değerlendirildiğin de genelde her iki kanalın da haber programının izleyici tarafından izlenildiği
sonucuna varılmaktadır. BRTK’nın genel de az bir farkla izleyici kitlesinin daha yoğun olduğu
sonucuna varılabilmektedir.
3.5. BRTK ve Kıbrıs TV’nin Konu seçimlerini doğru buluyor musunuz? Sorusuna:
1 kişi BRT için; “Hükümet ile eşgüdüm içerisinde çalıştıkları için (BRTK) onlara göre doğru ama
halkın geneli esas alınırsa çok tarafgir davranıyorlar” cevabını vermiştir. Kıbrıs TV için;
umutsuzluk aşılıyorlar, olumsuz olayları ön plana çıkarıyorlar” yorumunu yapmıştır. 11 kişi her iki
kanal için evet demiştir. Bir kişi “yerel kanal izlemiyorum” demiştir. 1 kişi her iki kanal için “
genellikle doğru bulmama rağmen bazı konulara yeteri kadar önem vermediklerini ve kendi
politikalarını doğrultusunda konulara öncelik verdiklerini düşünüyorum” cevabını vermiştir. 2 kişi
BRTK için evet, Kıbrıs TV için Hayır demiştir. 1 kişi BRTK için hayır Kıbrıs TV için evet
demiştir. Bir kişi her iki kanal için diğer kısmını işaretlemiş ama açıklama yapmamıştır. 1 kişi
BRTK için “genel olarak”, Kıbrıs TV içinse “izlemiyorum” demiştir. Bir kişi her iki kanal için “pek
izlemem” demiştir. 2 kişi her iki kanal için hayır demiştir. Bir kişi bu soruya çizgi çekerek cevap
vermemiştir. Bir kişi BRTK için “sadece spor programı ve ara sıra haber programlarını
izlediğimden diğerleri ilgili fikrim yoktur” yazmıştır, Kıbrıs TV için ise “hiç izlemem” demiştir.
Bu soruya verilen cevaplar dikkate alındığında ankete katılanların çoğunluğu her iki kanalın
program seçimlerini doğru bulmaktadır. Ancak farklı görüşlerde olanların sayısı da az değildir.
3.6. BRTK ve Kıbrıs TV sunucularını ve hitap şekillerini nasıl buluyorsunuz? Sorusuna:
1 kişi BRTK’yı ciddi bulduğunu belirtip Kıbrıs TV ile ilgili tercih yapmamıştır, 1 kişi her iki kanalı
da samimiyetsiz ve de nefes kontrolü, telaffuz, tonlama, vurgulama ve akıcı konuşma yoksunu
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cevabını vermiştir. 3 kişi her iki kanalı da nazik bulmuştur. 1 kişi samimi cevabını vererek yaptığım
yorum sadece BRTK sunucularını ile ilgilidir demiştir, Kıbrıs TV ile ilgili olarak “Fikrim yok,
çünkü hiç izlemem demiştir. 1 kişi bu soruya BRTK için “x” işareti koymuştur Kıbrıs TV için
zaman zaman çok kaba halk ağzında konuşma ile bir tartışma programı gördüğümü hatırlıyorum”
diye not düşmüştür. 1 kişi her iki kanal için mesafeli demiştir. 1 kişi her iki kanal için “fikrim yok”
diye not düşmüştür. 1 kişi her iki kanal için “diksiyon sorunları vardır” demiştir. 3 kişi BRTK için
samimi, 1 kişi her iki kanal için kaba demiştir. Bir kişi BRTK için diğer şıkkını işaretleyip yorum
yapmamıştır, Kıbrıs TV için samimi şıkkını işaretlemiştir. 1 kişi BRT için mesafeli yorumunu
yapmıştır. Bir kişi BRTK’yı ciddi Kıbrıs TV’yi samimi olarak değerlendirmiştir. 2 kişi her iki
kanalı da ciddi olarak işaretlemiştir. Bir kişi her iki kanal için samimi şıkkını işaretlemiştir. Bir kişi
BRTK’yı ciddi Kıbrıs TV’yi mesafeli olarak işaretlemiştir. Bir kişi “yerel kanalları izlemiyorum”
demiştir. 1 kişi her iki kanal için mesafeli yorumunu yapmıştır. Bir kişi ise her iki kanal için
“kısmen ciddiyetsiz, kısmen ukala, kısmen ciddi ve sair zamanlarda monoton ve sıkıcı” yorumunu
yapmıştır. Bu soruya verilen cevaplar dikkate alındığında genel olarak olumsuz bir havanın seyirci
üzerinde etkili olduğu görülür. Özellikle diksiyon konusu öne çıkmaktadır.
3.7. BRTK ve Kıbrıs TV’nin haberlerinde öne çıkanlar gündem açısından doğru olaylar mı? Bu
konuda aralarında nasıl bir fark görüyorsunuz? Sorusuna:
Bir kişi “Her TV kanalı kendi koşullarına uygun haber yapıyor. Yani Barış haberciliği ve tarafsız
habercilik yok. Ancak kriminal olaylar, trafik kazaları, vs. benzer şekilde halka aktarılıyor. Yani
tarihte, mekanda, kişi, kaza yaptı. Ancak yorum farkları var. Kıbrıs TV Ör.: Halen önlem alınmadı,
yetkililer duyarsız vs” diye not düşmüştür. 9 kişi olayları yansıtma şekilleri farklıdır şıkkını
işaretlemiştir. Bir kişi “yerel kanalları izlemiyorum” yazmıştır. 6 kişi örtüşme bulunmaktadır şıkkını
işaretlemiştir. 3 kişi olayları yansıtma biçimleri aynıdır şıkkını işaretlemiştir. 1 kişi “Kıbrıs TV’yi
izlemediğim için kıyaslama yapamıyorum” yazmıştır. 1 kişi “emin değilim” yazmıştır. Bir kişi
fikrim yok yazmıştır. 1 kişi “bir çok konuyu abartarak ve çarptırarak” yazmıştır. Bu soruya verilen
cevaplar dikkate alındığında çoğunluk olayların yansıtılma şeklinin farklı olduğunu düşünse de
olayların yansıtılma şeklini birbirine yakın görenlerin sayısı da hiç de az değildir.
3.8. BRTK ve Kıbrıs TV’nin sosyal ve siyasal bakış açılarının haberlerin duyurusunda
belirleyici olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuna:
12 kişi her iki kanal için evet demiştir. 1 kişi “BRTK devlet kurumu olduğundan bazı haber
yayınlarında belirleyici durumdan uzaktır” yorumunu yapmıştır. Kıbrıs TV içinse “özel kanal
olması nedeni ile daha şeffaf yayın yaptığına inanmaktayım” yorumunu yapmıştır. Bir kişi her iki
kanal için değerlendirmedim yorumunu yapmıştır. 1 kişi BRTK için “diğer” demiştir ancak
açıklama yapmamıştır, Kıbrıs TV için “evet” demiştir. 1 kişi BRTK için “hayır” demiştir, Kıbrıs
TV için “evet” demiştir. 2 kişi her iki kanal için “hayır” demiştir. Bir kişi BRTK için “diğer”
demiştir Kıbrıs TV için “hayır” demiştir. Bir kişi bu soruya cevap vermemiştir. Bir kişi BRT için
“evet” demiştir, Kıbrıs TV için hayır demiştir. 2 kişi BRTK için hayır Kıbrıs TV için evet demiştir.
1 kişi “yerel kanalları izlemiyorum” demiştir. Cevaplar dikkate alındığına sosyal ve siyasal bakış
açılarının haberlerin duyurusunda belirleyici olduğunu görüşünün yaygın olduğu kanısının hakim
olduğu görülecektir.
3.9. BRTK ve Kıbrıs TV’nin Kıbrıs sorununa ilişkin bakış açılarını haberleri yorumlarken
dikkate alıp sağ ve sol düşünceye atıfta bulunuyorlar mı, demokratik davranıyorlar mı?
Sorusuna:
9 kişi her iki kanal için “evet” demiştir. 2 kişi cevap vermemiştir. 3 kişi BRTK için “hayır”, Kıbrıs
TV için “evet” demiştir. 4 kişi her iki kanal için hayır demiştir. 1 kişi BRTK için “evet”, Kıbrıs TV
için “hayır” demiştir. Bir kişi BRTK için “evet” Kıbrıs TV için “fikrim yok” yazmıştır. Bir kişi her
iki kanal için de “fikrim yok” demiştir. Bir kişi BRT “hükümete göre” Kıbrıs TV “muhalefete göre”
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yorumunu yapmıştır. 2 kişi BRT için “diğer” Kıbrıs TV için “evet” demiştir. Bu sorunun cevapları
dikkate alındığında bakış açısında sağ ve sol görüşlerin dikkate alındığına demokratik
davranıldığına dair seyircide bir fikrin olduğu düşünülmektedir.
3.10. BRTK ve Kıbrıs TV ’nin reklam yayın periyodunu ve sürelerini nasıl buluyorsunuz?
Sorusuna: 4 kişi “her iki kanal için uzun”, bir kişi “her iki kanal için fark etmedim”, bir kişi BRTK
için “diğer” şıkkını işaretleyip Kıbrıs TV için “kısa” demiştir. Bir kişi BRTK için “Reklam
standartları düşük ve sıkıcı” Kıbrıs TV için ise “sıkıcı ve uzun süreli demiştir”. 8 kişi her iki kanal
için “makul süreli” demiştir. Bir kişi her iki kanal için “izlemem” demiştir. Bir kişi BRTK için
“kısa” Kıbrıs TV için “diğer” demiştir. Bir kişi bu soruya cevap vermemiştir. Bir kişi BRTK için
“makul süre”, Kıbrıs TV için “fikrim yok” demiştir. Bir kişi BRTK için “makul süre” Kıbrıs TV
için “kısa” demiştir. 2 kişi her iki kanal için “kısa” demiştir. 1 kişi “yerel kanalları izlemiyorum”
demiştir. Bir kişi BRTK için “makul” süre Kıbrıs TV için “uzun” demiştir. Bu sorunun cevapları
incelendiğinde çoğunluğun reklam süresini makul bulduğu görülse de genel anlamda seyircide tam
anlamı ile belirleyici bir algının olmadığı görülmektedir.
3.11. BRT ve Kıbrıs TV’de hangi programı izliyorsunuz? Sorusuna:
10 kişi her iki kanal için “haberler”, 1 kişi “yerel kanalları izlemiyorum” demiştir. 1 kişi BRTK için
“haberler”, Kıbrıs TV için “pek izlemiyorum” demiştir. Bir kişi BRTK için “Haber, spor ve siyasi
programlarını izlediğini”, Kıbrıs TV içinse “haber ve spor” programlarını izlediğini söylemiştir. 1
kişi BRTK için “haberleri” cevabını vermiş, Kıbrıs TV için cevap vermemiştir. 1 kişi BRTK için
“haber”, Kıbrıs TV için “haber ve son durum” demiştir. Bir kişi BRTK için “spor programları ile
ara sıra haber bültenlerini izlerim” demiştir, Kıbrıs TV için bu kanalı hiç izlemem demiştir. 1 kişi
bu soruya cevap vermemiştir. 1 kişi BRTK için “haberler ve siyasi oturumlar”, Kıbrıs TV için “spor
programları ve magazin programları” cevabını vermiştir. Bir kişi BRTK için “haberler”, Kıbrıs TV
için “Serhat İncirli ile haberler” demiştir. 1 kişi BRTK için cevap vermemiş, Kıbrıs TV için “sabah
haberleri” yazmıştır. Bir kişi her iki kanal için “açık oturum” yazmıştır. Bir kişi her iki kanal için
“kültürel, politik, siyasi, spor, eğlence, sağlık” yazmıştır. Bir kişi BRTK için “trafik, haberler, açık
oturum”, Kıbrıs TV için “hukuk, trafik, haber, açık oturum” yazmıştır. Bir kişi BRTK için “spor ve
eğlence”, Kıbrıs TV için haber, gündem yazmıştır. Bu sorunun cevaplarından da anlaşılacağı üzere
izleyicinin genel tercihi haber ve haber odaklı programlarda yoğunlaşmaktadır.
Anketle ilgili alınan cevapların bütünsel olarak değerlendirilmesinden elde edilen sonuçta ortaya
çıkan gerçek üzüntü vericidir. Öncelikle KKTC de yayın yapan kanalların toplumun büyük kısmı
tarafından izlenilmediği, hatta tercih dahi edilmediği gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu da KKTC’de
katılımcı demokrasinin yerel unsurlar üzerinde gelişmesinde olumsuz bir etken olarak karşımıza
çıkmaktadır. Katılımcıların bu düşük izlenme oranı içerisinde BRTK’yı daha ağırlıklı izlediği
Kıbrıs TV’yi ise ikinci sırada izledikleri tespit edilmiştir. Yine acı bir sonuçtur ki katılımcılar her
iki kanalda da ağırlıklı olarak haber programlarını izlemektedir. Katılımcıları TV’ye ayırdıkları
zamanın büyük çoğunluğunu, Türkiye kanallarına harcadıkları gerçeği ortadadır. Katılımcılar BRT
de kullanılan dilden genel olarak memnun olmakla birlikte Kıbrıs TV’den memnuniyetsizliklerini
belirtmişlerdir. Sonuç olarak her iki kanal ile ilgili olarak yapılan anket araştırmasında her iki
kanalında tam manası ile topluma hitap edemediği. Demokratik kültürün gelişmesine katkı
sağlamaktan uzak oldukları gerçeği gözler önüne çıkmaktadır.
4.Bayrak Radyo Ve Televizyon Kurumu ve Kıbrıs TV Kanallarında Yayınlanan Programların
İçerik Karşılaştırması:
Bayrak haber kanalı devlet televizyonu olması münasebeti ile 06.58’de günlük yayınına
televizyondan yayınladığı “İstiklal Marşı” ile başlamaktadır. 06.59’da “Ekranda Ne Var?” İsimli
bir dakikalık bilgilendirme programını yayınlar. Bayrak Haber Kanalı bu programın ardından saat
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07.00’da canlı yayın olarak sabah haberi yayınlar. Saat 08.15’de ise “Bilgi Dağarcığı” isimli
programı yayınlamaktadır. Bu programın ardından saat 08.20 raddelerinde canlı sunulan “Sabah
Haber” programına devam eder. Saat 10.00’da canlı “Haber bülteni” sunulur. Saat 10.10’dan saat
11.00’a kadar olan sürede “Spor Gündemi” isimli program yayımlanır. Saat 11.00’de tekrardan
canlı olarak 10 dakikalık haber programı yayınlanır. Takribi olarak 11.10 raddelerinde Rum basın
özetleri canlı olarak yayınlanır. 11.30 da İngilizce basın özetlerine geçilir. 11.40 da Rumca basın
özetlerine canlı yayın olarak devam edilir. 11.50 de “Bilgi Dağarcığı” isimli program yayımlanır.
Saat 12.00 da Haberler bir kez daha canlı seyirciye sunulur. Hafta içi her gün Bayrak Haber
kanalının yayın programı saat 12.00’a kadar bu şekildedir. Kıbrıs TV ise yayın akşına saat 07.00 da
bir önceki günün haberlerinin tekrarı ile başlar. Bayrak haberden ayrı olarak sabah açılışında İstiklal
Marşı bulunmaz. Saat 07.30’da “Kıbrıs’ta Bugün” programı yayına canlı olarak girer. Saat 10.00’ a
kadar devam eden bu program Bayrak Haberde yayımlanan “Sabah Haber” programı ile benzer
içerikler taşır. Her iki kanalda yayımlanan bu programlarda günün gazetelerinin ana başlıkları
izleyiciye duyurulur her iki programda gazete haberlerinin ardından gündelik bir problemi tartışmak
için konuk kabul edilir. Kıbrıs TV’de saat 10.00’da Güne Bakış adı altında kısa haber programı
yayımlanır. Saat 10.15’te Alternatif sohbetler isimli program yayımlanır. Saat 11.00’da Güne Bakış
programı seyirciye ulaşır. Kıbrıs TV saat 13.00 da Haber yayınlar. Bayrak Haber saat 12.00 da ki
Haber programından sonra saat 12.10 dan saat 13.00’a kadar hafta içi değişik programları ekrana
taşır. Pazartesi bu zaman aralığında Güneyin Gündemi canlı yayınlanır, Salı Klasik sohbetler isimli
program, Çarşamba Üniversitelerimiz isimli program canlı olarak yayımlanırken, Perşembe
Güneyin Gündemi isimli program canlı yayımlanır, Cuma günü ise bu saati yerel yönetimler isimli
program doldurur. Bayarak Haber saat 13.00’da Ana Haber olarak yayımlanır. Hafta içi her gün
ayni saatte bu program ekrana taşınır. Saat 13.25 te “Bilgi Dağarcığı” isimli program yayımlanır.
Hafta içi her gün yayımlanan bu programın ardından Bayrak Haber kanalında saat 13.30
raddelerinde Pazartesi Çevre dosyası, Salı sanat Haber, Çarşamba sağlık olsun, Perşembe sanat
haber, Cuma mikrofon sizde programları yayımlanır. Canlı yayımlanan bu programlar yayın
çeşitliliği ile Kıbrıs TV’nin ayni saat arasında yayımlanan programlarından ayrışır. Kıbrıs TV saat
13.30 da yayımladığı Gün Ortası haber bülteni ardından haftanın her iş günü saat 14.15 de Siz
Sorun Doktorunuz yanıtlasın programını yayımlamaktadır. Kıbrıs TV saat 15.00 da haber durağı
isimli programı yayınladıktan sonra saat 15.15 de Türkiye Gündemi ve saat 15.40’da Dünyada
Neler Oluyor? İsimli programları yayınlamaktadır. Saat 16.00 da ki haber programının ardından
“Haber Dosyası” isimli program saat 16.15’de yayımlanmaktadır. Kıbrıs TV’ de saat 17.30
raddelerinde yayımlanan hafta içi programları çeşitlilik gösterir. Çarşamba “Spor Panorama”,
Perşembe “Eğitim ve Sanatın” izdüşümleri Futbol Analiz isimli programlar yayımlanır. Saat 19.00
da ise ana haber programı yayımlanır. Bayrak Haber kanalı ise saat 13.25’de ki Bilgi dağarcığı
programının ardından saat 13.30 da hafta içi her gün değişik programlar yayımlar. Pazartesi “Çevre
Dosyası”, Salı “Sanat Haber”, Çarşamba “Sağlık Olsun”, Perşembe “Sağlık Olsun”, Cuma
“Mikrofon Sizde” programlarını yayımlar. Bayarak Haber kanalında saat 14.00 dan 16.00 a kadar
olan sürede “Öğle Ajansı” isimli program yayımlanır. Arada haber bültenleri saat başlarında
atlatılmadan devam eder. 16.00 haberlerinden sonra; 16.10 da İngilizce haberler, 16.20 de Rumca
haberler yayımlanır. 16.30 da “Akşama Doğru” programı 19.00 da ki “Ana Haber Bültenine” kadar
olan zaman aralığı içerisinde ki süre de yayımlanır. Saat 20.10 da ise hafta içi her gün değişik
programlar kanalda yer alır, Pazartesi “Özel Sohbetler”, Salı, “Şamata Durağı”, Çarşamba “Özel
Sohbetler”, Perşembe “Mikrofon Sizde”, Cuma “Özel Sohbetler” isimli programlar yayımlanır.
Kıbrıs TV de ise 19.00 da ki Ana haber bülteninden sonra 19.45 de “Türkiye Gündemi” hafta içi her
gün yayımlanır. 20.05 de “Dünyada neler oluyor?” Programı rutin olarak yayımlanan programlardır.
Kıbrıs TV haftanın 5 iş gününde saat 20.30 dan itibaren yayımladığı programlarında günlük
çeşitlilik gösterir. Pazartesi “Kent Ve Yaşam”, Salı “Kıbrıs’ta Trafik ve Yaşam”, Çarşamba
“Turizm Dosyası”, Perşembe “Hukuk Dosyası”, Cuma “Markaj Programı” yayımlanmaktadır. Saat
22.00 da “Gece Durağı” isimli program ve saat 23.00 da haberler hafta içi her gün yayımlanır. Saat
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24.00’a kadar ise gün içerisinde yayımlanan programların tekrarları yapılarak yayına son verilir.
Bayrak Haber kanalında da saat 20.10 dan sonra yayımlanan programların ardından saat 22.00 23.00 aralarında Hayat ve Ekonomi, Ekonomi Dünyası İle Söyleşiler, isimli kültürel ve sosyal
içerikli programlar yayımlanır. Saat 23.00 da “Akşam Raporu” isimli program yayımlanarak hafta
içi programları saat 24.00 da tamamlanır. Cumartesi günü ise Kıbrıs TV saat 08.30 da “Gazetelerde
Bugün” programı ile yayına başlar. Saat 09.15 de Perşembe geceleri yayınlanan “Hukuk Dosyası”
isimli programı tekrardan yayımlar. Saat 10.30 da “Kadınca Sohbetler” isimli program izleyiciye
sunulur. Saat 12.00 da Haberler yayımlanır. Bayrak Haber ise haftanın diğer günleri gibi 06.58’de
İstiklal Marşı ile programına başlar. 06.59 da programda neler var ? yayınlanır. 07.00 da belgesel
yayımlanır. 07.55 de “Bilgi Dağarcığı” isimli program, 08.00 da ki “Hafta Sabah Sonu” haber
programından önce yayımlanır. Saat 10.00’ a kadar süren bu programda saat başlarında 10
dakikalık haber bültenleri yayınlanır. 10.10 da “Beklerim Bir Tango”, 10.45 de “Yemek Yapar
mısınız ?” isimli program ile 11.10 da “Bahçe Keyfi” isimli program yayımlanır. Saat 12.00 da ise
Bayrak Haber kanalında haber bülteni ekranda yerini alır. Cumartesi günü ilk çeyreği için
değerlendirme yapıldığında Bayrak Haber de daha özgün ve renkli bir program akışı olduğu dikkati
çeker. Kıbrıs TV 13.00 da ki haberlerden sonra 13.30 “Av Dünyası” diye bir program yayımlar.
15.00 da haberler yayımlandıktan sonra 15.15 de hayata dair isimli program ekrandadır. Sosyal
içerikli bu programın ardından 16.05 de “Stüdyo Futbol” programı yayımlanarak hafta sonu oynan
maçların değerlendirilmesi yapılır. 19.00 da ki Ana Haber Bülteni’nin ardından 19.45 de Her yer de
Haber var isimli Serhat İncirlinin hazırladığı program yayımlanır. Bayrak Haber Kanalında ise
13.20 de “Bilgi Dağarcı” isimli program yayımlanır. 14.10 ekranda bir sinema filmi yerini alır.
15.30 da “Tele Futbol” isimli program yayımlanır. Her iki kanalın da öğlenden sonralarını futbol
programlarına ayırmış olması dikkat çekicidir. 19.00 da Ana Haber Bülteni canlı olarak yayımlanır.
20.10 da “Başarı Öyküleri” isimli programın ardından 21.00 da Haber yayımlanır. 21.10 da “Bayrak
Futbolig” 23.10 da ki “BRT Magazin” programına kadar yayımlanır. Saat 00.00 da haber
programının ardından kanal kapanır. Kıbrıs TV de de Bayrak Haber kanalında olduğu gibi Futbol
programı geceye ağırlığını kor. “Futbolun Zirvesi” isimli program 20.30 da yayımlanır. 22.00
“Sinema Art” isimli ülkemizdeki sinema sektörünün irdelendiği program yayınlanmaktadır. 23.00
Haberlerinin ardından Markaj isimli program yayımlanarak yayın sona ermektedir.
Pazar günü Bayrak Haber Kanalının saat 09.45 te ki “Düşünce Fırtınası” programına kadar yayın
akışı cumartesi günü ile aynıdır. Saat başlarında haber yayımlanmaya devam eder. 11.10 da “BRTK
Magazin”,12.10 da “Gazetecinin Not Defter”, 13.25 de “Bilgi Dağarcığı”,14.00 da “Söz ve Yazı”
isimli programlar sırası ile yayımlanır. 15.30 da “Tele Futbol”, 19.00 da “Ana Haber” ekran
saatlerinde ki yerlerini alırlar. Kıbrıs TV de ise yayın saat 09.00 da “Gazetelerde Bugün” ile başlar.
Saat 10.00 “El Emeği Göz Nuru”, 10.45 “Sanat” adlı program seyirci ile buluşur. 13.30 da “Haftaya
Bakış” programının adından, sırsı ile “Sinema Art, Markaj, Evliliğe İlk Adım, Ana Haber, İş
dünyası, Her Yerde Haber Var, Eğitim ve Sanatın İz Düşümleri, Ekonomik Gündem” isimli
programlar yayımlanır. Saat başlarında haber yayımlanmaya devam eder. 00.00 da “Otomobil
Dünyası” isimli program ekrana taşınır. Bayrak Haber Kanalı ise 19.00 dan sonra ki programlarını
yöresel damak tatlarımız ve futbol zamanı isimli programlarla doldurur. Görülebileceği üzere gibi
Pazar günü her iki kanal ağırlıklı olarak tekrar programları yayımlamaktadır. Bayrak Haber Kanalı
genele vurulduğunda seyircisine daha çeşitli ve daha farklı konularda ulaşmaya çalışmaktadır. Her
iki kanalın bir diğer ortak özelliği Haber ve Haber programlarına ayırdıkları zamanla ilgilidir.
Bununla birlikte program hazırlamaktaki eksiklikleri canlı yayın programlarına ayırdıkları zamanla
da örtüşmektedir. Belirtilen bu program içeriklerinin isimleri veyahut içerikleri zaman zaman
değişiklik gösterebilir.
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SONUÇ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Televizyon yayını yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile
Kıbrıs TV kanalları tarihsel birikimleri, kuruluş amaçları ve yayın ilkeleri bakımından
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede KKTC sınırları içerisinde televizyon izleyicisi olan 25 kişi
ile yapılan anket neticesinde de elde edilen bulgular araştırmanın temel konusu olan KKTC
yayıncılığının demokratik hayata katkısı bağlamında yorumlanmıştır. Televizyonun demokratik
ülkelerde çok sesliliğe yönelik olumlu yansımasının izleri KKTC’de faaliyet gösteren devlet
televizyonu olan BRTK ile özel sektörde faaliyet gösteren KTV özelinde gözlenmeye çalışılmıştır.
Yapılan çalışmada BRTK’nın Kıbrıs’ın Kuzeyinde kurulmasına rağmen temelinin milli mücadele
yıllarında atıldığı, bu nedenle KTV’ye göre köklü bir geçmişi olduğu ancak bu köklü geçmişin
KKTC genelinde çok sesli demokrasinin yayılmasında maalesef gerekli yenilikçi yaklaşımı
gösteremediği tespit edilmiştir. BRTK hem yayın içeriği hem de haber sunumlarında genel olarak
mevcut iktidarların veyahut halen daha devam eden milli mücadelenin devamı denilebilecek olan
Kıbrıs sorunun tek yanlı sesi izlenimi ile izleyici oranında ciddi bir sorun yaşamaktadır. Ankete
katıların büyük çoğunluğu haberleri ağırlıklı olarak BRTK’dan izleseler de bu haberlerin yanlı ve
taraflı olarak yayınlandığı bilincini dile getirebilecek farkındalık içerisindedirler. Bunun karşısında
ise KTV’nin özgür medya, demokratik yaklaşım, temel haberleşme özgürlüğünün serbestçe
kullanımı yönünden toplumun ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktan uzak olduğu görülmüştür.
KKTC televizyon yayını tüketicileri için KTV izleyici potansiyeli artırabilmek için popülist
yayınlar yapmaktan kaçınmayan, şiddet içerikli haberleri sunan bütünleştirici olmaktan çok
ayrıştırıcı bir dil kullanan kanal olarak görülmektedir. Ayrıca bu kanalın halkın sesinden çok sahibi
olan Asil Nadir’in dönemsel değişkenlere göre şekil aldığı bir yayın kuruluşu olduğu algısına sahip
olduğu tespit edilmişti. Sonuç olarak gerek bu kanalların yukarıda izah ettiğimiz tespitler ile
gerekse de KKTC’de Kıbrıs kanallarının izlenim oranının çok düşük olması veyahut KKTC halkı
tarafından tercih edilirlikten uzak olması vesilesi ile demokratik çoğulculuğa gerçek anlamda bir
katkı sağlayamadıkları tespit edilmiştir. Bu olumsuzluğun altında her iki kanalın yayın kalitesi
içerik ve topluma ulaşmada günün gerekli teknolojik ve eğitimsel alt yapısına ulaşamadıkları
düşüncesi de bulunmaktadır.
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DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLERİN EKONOMİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1
EFFECTS OF DEMOGRAPHIC CHANGES ON ECONOMIC STRUCTURE
Gökay YÖNDEMLİ
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi,Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı. orcid.org/0000-0003-4408-4210
Özet
Demografik değişkenler ve demografik değişim kavramları literatürde birbirleri ile ayrılmaz bir
biçimde kullanılmakta olan ancak kelime anlamları itibariyle birbirlerinden farklılık gösteren
sözcüklerdir. Demografik değişkenler; bir başka ifade ile sosyoekonomik değişkenler; yaş, cinsiyet,
eğitim, nüfus gibi ölçütlerden oluşan ve demografik değişimler üzerinde göstermiş olduğu etkileri
analiz etmek için kullanılan söz öbeği şeklinde tanımlanmaktadır. Demografik değişim
kavramından önce demografinin tanımına bakıldığında demografi, herhangi bir ülkede var olan
nüfusun yapısal özelliklerini, durumunu, sayısal verilerini inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buna bağlı olarak demografik değişim ise demografik değişkenlerden biri olan nüfus
faktörünün, çeşitli sebeplere bağlı olarak zaman içerisinde göstermiş olduğu gerek nicel gerekse
nitel değişimleri içeren bir kavramdır. Demografik değişimleri incelemek için oluşturulan ilk model
1929 yılında Amerikalı demografi uzmanı Warren Thompson tarafından ortaya atılmıştır. Bu
modelin amacı zaman içerisinde nüfustaki değişmeleri tanımlamaktır.
Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte demografik değişimlerde meydana gelen
gelişmelerin etkileri hem ekonomik alanda hem de sosyal alanda her geçen gün daha fazla hissedilir
bir hal almaya başlamıştır. Çalışma da ilk olarak demografik değişim modelleri kronolojik olarak
incelenmiştir. Yazılan çalışma yürütülürken sadece yıllar içerisinde Türkiye’de gerçekleşen
demografik değişimlerle yetinilmeyip, gelişmişlik düzeyi ve nüfus özellikleri farklılık gösteren
ülkelerde ele alınmıştır. Bu nokta da amaç yaşanan demografik değişimin nedenlerini ve sonuçlarını
analiz etmektir. Özellikle ülkelerde uygulanan nüfus politikaları, beklenen yaşam süresinde ki
farklılıklar ve zaman içerisindeki değişimin yanı sıra nüfus da meydana gelen değişmenin yarattığı
sorunlar incelenmiştir. Ortaya çıkan bu sorunların kamu harcamaları ve vergiler gibi ekonomik yapı
üzerindeki etkileri ayrıntılı bir biçimde gözler önüne serilerek çeşitli çözüm önerilerinden
bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Demografik Değişim, Ekonomik Yapı, Nüfus.
Abstract
The concepts of demographic variables and demographic changes are inseparable terms used in the
literature, however, they differ from each other in terms of meaning. Demographic variables, also
known as socioeconomic variables, are defined as a term that consists of criteria such as age,
gender, education, population and is used to analyze the effects on demographic changes. When we
look at the definition of demography prior to the concept of demographic changes, it is explained as
a branch of science that examines the structural characteristics, status and numerical data of the
population in any country. Accordingly, demographic change is a concept that includes both
quantitative and qualitative changes that the population factor, one of the demographic variables,
1

Bu tam metin Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur
tarafından yönetilen ‘Demografik Değişimlerin Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri’ isimli tezden üretilmiştir.
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has shown over time due to various reasons. The first model created to examine demographic
changes was introduced by American demographer Warren Thompson in 1929. The purpose of this
model is to describe changes in population over time.
With the development of industrialization and technology, the effects of developments in
demographic changes have become increasingly noticeable in both the economic and social areas.
In this study, first the demographic change models were examined chronologically. This study went
further than analyzing the demographic changes taking place in Turkey over years by expanding to
other countries where the level of development and population characteristics is different. By doing
so, the aim was to analyze the reasons and results of the demographic changes experienced. In
particular, the population policies applied in countries, the differences in life expectancy and the
problems caused by the change in the population in addition to the time factor, were examined. The
effects of these emerging problems on the economic structure such as public expenditures and taxes
were presented in detail and various solution suggestions were made.
Keywords: Demographic Change, Economic Structure, Population.
GİRİŞ
Günümüz modern toplumunun en hareketli demografik değişkeni nüfustur ve hiç şüphesiz
gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de büyük öneme sahiptir. Nüfusun bu
kadar önemli olmasının nedeni ise sanayi devrimi ile birlikte beşeri sermayenin yani genç ve
dinamik nüfusun ülkelerin ekonomileri açısından önem arz etmesi olarak ifade edilebilir ve genel
itibariyle bakıldığında bütün dünya ülkelerinde yaşlı nüfusun artması hem kaynakların yeterliliği
hem de ekonomik bağlamda dünya geleceği için büyük bir sorundur.
1. SOSYOEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE NÜFUS
Demografik değişkenler benzer anlamı itibariyle sosyoekonomik değişken anlamını da
taşımaktadır. Literatürde birden fazla demografik değişken çeşidi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;
cinsiyet, yaş, eğitim vb. kavramlardan ibarettir. Bu değişkenler bazen bir ülkenin, bir toplumun
veya belirli bir sınıfın eğitimdeki başarısını ölçmek için kullanılabilecekken bazen de nüfus
üzerinde göstermiş olduğu etkilerini incelemek için de kullanılabilecektir. Örneğin demografik
değişkenlerin demografik değişim üzerinde göstermiş olduğu etkilerini saptamak mümkün
olabilecektir (Kavasoğlu, 2007:3). Buna bağlı olarak belirtilen sosyoekonomik değişkenlerin
tanımlaması yapılıp, çalışmanın özü itibariyle bir başka demografik değişken olan nüfus kavramı
üzerinde ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.
1.1. Cinsiyet
Cinsiyet kavramının kişilerin davranışlarını nasıl şekillendirdiğine bağlı olarak araştırmacılar
tarafından savunulan farklı fikirler bulunmaktadır. Örneğin Servined, cinsiyet kavramının insan
davranışları üzerinde etkisinin olmadığını söylerken, Whipple ise bazı olaylarda kadınların, bazı
olaylarda ise erkeklerin daha fazla etkilendiğini savunmuştur (Özyer & Azizoğlu, 2010:66). Bu
durum erkek ve kadınların iş doyumları konusunda da farklılık göstermektedir. Yapılan bir
araştırmaya göre kadınların işlerinden erkeklere göre daha az doyum aldıkları sonucuna varmışlar
ve bu durumun cinsiyet değişkeninden kaynaklandığını savunmuşlardır (Yelboğa, 2007:3).
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1.2. Yaş
Yaş kavramına bakıldığında cinsiyette olduğu gibi yine araştırmacıların birbirlerinden farklı
belirtmiş oldukları görüşler bulunmaktadır. Bu durum girişimcilik açısından bakıldığında da
farklılık arz etmektedir. Yaş aralıkları açısından incelendiğinde genç kişilerin orta ve ileriki yaştaki
kişilere göre girişimcilik seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Akçakanat vd,
2014:140). Farklılık gösteren unsur sadece girişimcilik olmayıp, kişiler yaş dağılımına göre de
eskiye bağlılık seviyelerinde de farklılık göstermektedir. Bireylerin yaşının artmasıyla beraber
eskiye olan bağımlılıkları artarak, geçmişe daha fazla bağlı kalıp alışılmış dışına çıkmayarak risksiz
unsurları seçme yanlısı olmaktadırlar (Özhan & Altuğ, 2017:345).
1.3. Eğitim
Diğer demografik değişkenlerde olduğu gibi bu değişkende de farklı durumlara karşı farklı tutumlar
mevcuttur. Örneğin işe bağlılık ve eğitim seviyesi arasındaki ilişki incelendiğinde yüksek eğitim
düzeyine sahip kişilerin, işe bağlılıklarının daha düşük olduğu görülmüştür. Bunun sebebi olarak
daha iyi eğitim düzeyine sahip olanların daha kolay iş bulabildiklerini düşünmelerinden ötürü,
bulundukları işe veya örgüte bağlılıklarının zayıf olduğu söylenebilir (Özkaya vd, 2006:80). Eğitim
seviyesi yüksek olan kişilerin bazı işlere bağlılıkları zayıf olarak belirtilmiş olsa da çalışmış
oldukları işlerdeki güvenlik bakımından zayıflık tutumu görülmemektedir. Eğitim seviyesi yüksek
olan kişiler düşük olanlara göre iş güvenliğine daha önem vererek çalışmalarını sürdürmektedirler
(Selek Öz & Nam, 2018:136).
Görüldüğü üzere çeşitli demografik değişkenlerin insan yani nüfus faktörü üzerindeki
etkileri çeşitlilik arz etmektedir. Bundan dolayı demografik değişkenlerin en önemlisi olan ve
çalışma içerisinde çokça vurgulanacak olan nüfus kavramının diğer değişkenlerden ayrı
düşünülmesi söz konusu olmayacaktır.
1.4. Nüfus
Nüfus genel tanım itibariyle; herhangi bir yerde, belirli bir zaman diliminde yaşayan toplam insan
sayısına nüfus denir. Nüfus tanımında geçen herhangi bir kavramı bir köy, bir şehir, bir bölge, bir
kasaba, bir kıta gibi değişik yerleşim şekillerini kapsamaktadır. İnsanoğlu yaşamını bir toplulukla
veya millet olarak farklı büyüklükler de farklı yoğunluklara dahil olarak sürdürebilecektir. Kısacası
nüfus literatür tanımı itibariyle, popülasyon miktarı olarak tanımlanabilir (Aksu, 1998:219).
Geçmişten günümüze kadar bakıldığında özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan nüfusla
ilgili ciddi bir sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorun nüfus artış hızının plansız bir şekilde olması ve
gelecek nesil için büyük bir tehdit oluşturmasıdır. Bu bağlam da soruna çözüm bulabilmek adına
geliştirilen tüm konferans ve toplantılarda, yayımlanan tüm makaleler ve çalışmalarda nüfus
sorununa ilişkin farklı görüşler ortaya atılmıştır. Ancak şu gerçek unutulmamalıdır ki nüfus kavramı
demografik bir değişkendir ve bu demografik değişkenlerin en ünlüsü olarak gösterilen nüfus,
ülkelerin ekonomik verilerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen bir özelliğe sahiptir. Konumuz
kapsamında değerlendirildiğinde nüfusun temel etkenleri olarak gösterilebilecek doğum-ölüm

https://www.29ekim.org/

470

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
oranları, nüfusun yaş-cinsiyet potansiyeli, ekonomik gelişme düzeyi gibi kavramların nüfusun
üzerinde önemli etki bıraktıkları günümüzde bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca geçmişten itibaren tam anlamıyla gerçekliği yansıtmayacak şekilde nüfusun seyri
incelendiğinde sürekli olarak bir artış göze çarpmaktadır. M.Ö. 8000 yılında dünya nüfusunun 10
milyon civarlarında olduğu düşünülmektedir. Hz. İsa Peygamber’den sonra ise bu sayının 500
milyonlara kadar ulaştığı ve Sanayi Devrimi ile birlikte de nüfusun hızlı bir şekilde artarak 1 milyar
sınırına geldiği söylenmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda dünya nüfusunun sürekli olarak
artış gösterdiği ve her yıl düzenli olarak 86 milyon civarında bir artış olduğu tespit edilmiştir
(Yaylı, 2012:156-157).
Görüldüğü üzere dünya nüfusu geçmişten günümüze kadar sürekli bir artış eğilimi içindedir. Ancak
nüfusla ilgili konuda cevap aranılan soru şu ki ortaya çıkan bu nüfus artışı ülkeler açısından planlı
bir şekilde mi yoksa plansız bir şekilde mi ortaya çıkmaktadır ve bu artışın ülkelerin ekonomik
yapısını nasıl etkileyeceğidir.
1.4.1. Nüfus Kavramı İle İlgili Temel Görüşler
Nüfus kavramı ile ilgili geçmiş yıllardan günümüze değin bakıldığında birçok sorun ortaya
çıkmıştır. Bu sorunlara ilişkin dünya ülkelerinin yapmış oldukları farklı politikalar söz konusu
olmuştur. Kimi ülkeler nüfus artış hızlarını azaltma yoluna giderken kimi ülkeler ise nüfus artış
hızlarını artırma yoluna gitmiştir. Nüfusa ilişkin ortaya atılan bu görüşler sadece dünya ülkeleri
tarafından olmayıp aynı zamanda Fizyokratlar, Merkantilistler gibi savundukları iktisadi görüşün
geçerliliğini sağlamaya çalışan kimseler bakımından da desteklenmiştir.
1.4.1.1. Merkantilistlerin Nüfus Kavramı Hakkındaki Görüşleri
Merkantilizm anlayışı feodal ekonomiden bir nevi tüccar kapitalizmi olarak isimlendirilen ve
uluslararası ticarete geçiş sırasında ortaya çıkmış bir anlayıştır. Bu anlayış 16. ve 17. yy’larda
ortaya çıkmıştır. O yıllarda ülkeler pazarlarını genişletebilmek adına güçlü bir merkezi otoriteye
ihtiyaç duymuşlar ve devletin gücünü arttırmanın zorunlu bir mesele olduğunu düşünmüşlerdir.
Bunun gerçekleşebilmesinin ise ulusal servet birikimi ile olabileceğini öne sürerek bu anlayışı
ortaya çıkarmışlardır (Steele, 1998:486). Merkantilizm ismi ilk defa Adam Smith tarafından
kullanılmıştır. Merkantilist düşünce genel olarak korumacı bir ekonomi anlayışı izlemiştir.
Merkantilistlere göre hammaddenin önemi çok yüksektir. Onlara göre dış ticaret hammaddenin
işlenip mamul hale getirildikten sonra yapılacak bir işlemdir ve korumacı bir politika izleyerek
hammaddenin dışarıdan ithal edilmesine karşı çıkmışlardır. Bu görüşe göre devlet dış ticaret
fazlasına sahip olmalıdır. Dış ticaret fazlasının ise ancak ihracatın ithalattan daha fazla
arttırılmasıyla mümkün olacağını söylemişlerdir. Son olarak Merkantilist görüşe göre bir ülke
elinde ne kadar fazla değerli altın ve maden bulunduruyor ise o ülke o kadar zengindir (Güngör,
2006:3-4).
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Merkantilizm anlayışının temelinde yatan görüşe göre gücün sağlanabilmesi için büyük nüfus
olmalı ve sürekli şekilde ihracat gerçekleştirilerek büyük devlet statüsüne ulaşılabilmelidir. Ancak
bazı iktisatçılara göre de merkantilizm anlayışındaki nüfusun fazla olması sadece sayısal olarak bir
önem arz etmektedir. Yani nüfusun yüksek olması her zaman ekonominin iyi anlama geldiğini
belirtmez. (Eren, 2011:480).
1.4.1.2. Fizyokratların Nüfus Kavramı Hakkındaki Görüşleri
Fizyokrasi’nin kurucusu olarak Quesnay kabul edilmektedir. Quesnay’a göre toplumda üç sınıf
vardır. Bunların birincisi üretici sınıf, ikincisi toprak sahipleri, üçüncü sınıf ise tüccarlardır.
Fizyokratlara göre bir ülkenin en önemli geçim kaynağı tarımdır ve tarım tek üretken sektör olarak
geçmektedir. Onlar piyasada görünmez bir elin olduğunu söylemektedirler ve bu görünmez ele
müdahale edilirse piyasanın dengesinin bozulacağını söylerler (Kaymak, 2005:3-4).
Fizyokratlar bir ekonomide en değerli sektörü tarım olarak gördüklerinden ötürü ekonominin
büyümesini de tarımsal ürünlerin artışına bağlamışlardır. Bu artışın sağlanabilmesi için de nüfus
artışının gerekli olduğunu düşünmektedirler. Ancak nüfus artışını sadece tarımsal üretime yönelik
kullanılacak bir şekilde olursa kabul etmektedirler aksi halde nüfus artışını savunmazlar (Kandır,
2013:14).
1.4.1.3. Malthus’un Nüfus Kavramı Hakkındaki Görüşleri
Malthus tabi nüfus gelişmesi kanunu olarak bilinen nüfusun üretim, bakım, eğitim gibi kavramlarla
da ilişkili olduğunu nitelendirilen bu kanunun en önemli temsilcisidir. Malthus kendisinden sonraki
nüfus düşüncelerinin de şekillenmesinde oldukça etkili olmuştur. Malthus’un fikirleri öncesinde
başkaları tarafından dile getirilmiş olsa da Malthus bunları şekillendirerek daha kolay anlaşılır ve
uygulanabilir hale getirmiştir (Çağatay, 1962:83).
Malthus insan nüfusunun geometrik olarak arttığını söylemiştir. Ancak buna karşın gıda üretiminin
ise aritmetik artacağını belirterek ve bunun matematiksel olarak hesaplamasını ortaya koyduğunda
her 25 yılda nüfus artışının gıda artışını ikiye katlayacağını ifade ederek zamanla insanların gıda
kıtlığı çekeceğini söylemiştir. Malthus’a göre, insanlık iki durumun kesişmesinden doğan bir tuzak
içindedir. Bu durumlardan birincisi, nüfus artış oranı ile ilgilidir. Malthus cinsiyetler arasındaki
ilginin azalmayacağını savunmuş ve bu durumun doğal doğurganlık oranlarına göre kadın başına 15
canlı doğumla sonuçlanacağını söylemiştir. Eğer bu koşul gerçekleşirse Malthus’un ortaya atmış
olduğu iddiaya göre nüfus geometrik olarak artacak ve kısa bir süre içerisinde dünya nüfusunun
ikiye katlanması söz konusu olacaktır. Malthus’un nitelendirmiş olduğu ikinci durum ise, gıda ve
diğer kaynakların üretimindeki artışın nüfustaki artışa göre daha yavaş gerçekleşeceği ve bu
durumun da zamanla gıda oranının nüfus oranı karşısında yetersiz kalacağıdır. İşte Malthus bu iki
durumun kesişmesinden doğan tuzağın adına Malthusyen Tuzağı demiştir (İmga, 2010:19-20). Bu
duruma önleyici olarak ise genç yaşta evliliğin yasaklanması gibi öneriler sunarak nüfus artış hızını
düşürmeyi amaçlamıştır. Nüfus artış hızını düşürmek istemesinin en büyük sebebi ise ileride
karşılaşılacak sefaletin önlenmek istenmesidir. Ancak dünya nüfusunun geldiği konum itibariyle
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değerlendirildiğinde, dünya nüfusu Malthus’un söylediği gibi bir artış göstermemiştir. Ayrıca
Malthus’un iddiasının aksine nüfus artış hızı söylediği bir seyirde gerçekleşmemiş ve dünya nüfusu
sefalete sürüklenmemiştir. Nüfus artış hızı bahsettiği gibi bir artış göstermediği için bu durum
yoksulluk yerine zenginlik getirmiş ve gelir seviyeleri daha iyi bir konuma gelen aileler de doğum
oranı düşüklük göstermiştir. Bunun kanıtı olarak günümüzde yüksek gelire sahip olan ülkelerin
nüfus artış oranlarının düşük gelire sahip olan ülkelerin nüfus artış oranlarına göre daha düşük
seviyede olması gösterilebilinir (Demir, 2018:144). Bu noktada Malthus’un ortaya atmış olduğu
kanısı günümüz itibariyle geçerlilik göstermemekle kalmamış hatta söylemlerinin tersi durumlar
ortaya çıkmıştır.
1.4.2. Nüfus Politikaları
Nüfus politikasının tanımıyla ilgili birbirine benzer birden fazla tanım bulunmaktadır. Bunlardan
biri olan Birleşmiş Milletler’in tanımına göre; nüfus değişkeninin büyüklüğü, artış hızı, yerine göre
dağılımı ve özellikleri gibi kendisi gibi başka demografik değişkenleri etkilemek suretiyle sosyal,
ekonomik, demografik, siyasal ve diğer toplumsal gayelere ulaşabilmek için yardımcı olma görevi
üstlenen program ve politikalara nüfus politikası denilmektedir. (Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, 2013:16).
1.4.2.1. Antinatalist Nüfus Politikaları
Günümüzde nüfusla ilgili ülkelerin çekmiş olduğu temel problem, giderek yaşlanan nüfustur. Ancak
bu durum her ülke için geçerli olmayıp bazı ülkelerde tam tersine yüksek doğurganlık hızından
dolayı nüfuslarını her geçen gün daha da yükseltmekte ve onları ileride karşılaşabilecekleri ciddi
sosyal ve ekonomik sorunlara itmektedir. Genel olarak nüfus artışı yeni iş imkanlarının ortaya
çıkması, yapılan işlerin hızlı ve kolayca yapılabilmesi adına iş bölümünün gerçekleşmesi gibi
noktalarda bir fırsat gibi görülse de eğer üretimi istenilen düzeyde gerçekleşmez ise sınırlı miktarda
olan gıda ve ortaya çıkabilecek çevre kirliliği, konut sıkıntısı, enflasyon ve yüksek seviyede enerji
kullanımı gibi alanlarda ise büyük bir sorun olarak görülmektedir. İşte tam da bu noktada
bahsedilen bu tarz olumlu ve olumsuz sebeplerden dolayı nüfus artış hızı artırılmasına ve
azaltılmasına yönelik politikalar ortaya çıkarılmıştır. Nüfus artış hızının artırılmasına yönelik
politikalar pronatalist politikalar olarak isimlendirilirken, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik
politikalar ise antinatalist politikalar olarak isimlendirilmektedir (Özdemir, 2017:67).
Antinatalist nüfus politikası olarak uygulanan en önemli yöntemler aile planlaması, doğum
kontrolü, kontraseptif gibi yöntemlerdir. Mesela kontraseptif yöntemler denilen uygulamadaki
amaç, kadının gebe kalmasını engellemek adına kullanılan bir yöntemdir. Doğum kontrolü
uygulaması ise kontraseptif yöntemden farklı olarak daha geniş bir anlama sahip olup, gebeliğin
öncesi ve sonrasını kapsayan dönemde doğumu önlemek için kullanılan bir araçtır. Buna bağlı
olarak ortaya çıkan düşük veya kısırlaştırma uygulamaları doğum kontrolü yönteminin içinde
değerlendirilmektedir. Aile planlaması yöntemi de doğum kontrolü uygulamasının aile bireylerine
uygulanması anlamına gelen bir yöntemdir. Aile planlaması yöntemiyle ulaşılabilecek amaç,
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bireylerin istedikleri zaman diliminde ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır
(Karaca Bozkurt, 2011:11).
1.4.2.2. Pronatalist Nüfus Politikaları
Geçmişten günümüze kadar tarih sahnesine bakıldığında genellikle tüm ülkelerin yeryüzüne
egemen olmak istediklerini söyleyebiliriz. Bu sebepten dolayı ülkeler her zaman önce üremeyi
teşvik etmişler sonrasında ise yaşayan toplumun kaliteli ve uzun süre yaşayabilmesi için sağlık
alanında yenilikler getirmeye çalışmışlardır. Genellikle nüfus artış hızı yani pronatalist nüfus
politikasının uygulandığı yer askeri konularda olmuştur. Çünkü ülkeler belirli seviyede askeri güce
nüfus artışıyla sahip olarak diğer ülkeler üzerinde egemenlik kurmak istemişlerdir. Ancak
günümüzde pronatalist politikaların bu amaçla uygulanması değişmiştir. Şu an için birincil amaç en
büyük sorun olan yaşlanan nüfusun olumsuz etkilerini giderebilmek için doğurganlık oranını
artırabilmek adına uygulanan pronatalist politikalarından yana olmaktadır.
2. DEMOGRAFİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
Demografi kelimesi ilk başta görüldüğünde ve duyulduğunda birçok kişi tarafından nüfus
kavramıyla aynı tutulmaktadır. Ancak demografi nüfustan farklı bir anlama sahiptir. Nüfus belirli
bir bölgede veya yerde yaşayan kişilerin sayısal değerini ifade etmekteyken demografi orada
yaşayan kişilerin sayısal değerleri ile birlikte çeşitli özel durumlarını da nitelendirmektedir. Bunlar
nüfusun cinsiyeti, yaşı, doğum-ölüm oranları gibidir. İşte tam bu noktada bahsedilen ve nüfus
üzerinde farklı etkiler oluşturan bu durumdan ise demografik değişim olarak bahsedilmektedir.
2.1. Demografik Değişim Modeli ve Aşamaları
Demografik değişim modeli ilk olarak 1929 yılında Amerikalı demografi uzmanı olan Warren
Thompson tarafından ortaya atılmıştır. Bu model zaman içerisinde nüfustaki değişmeleri
tanımlayan bir modeldir. Modelde son iki yüz yıl boyunca sanayileşmiş toplumlarda doğum ve
ölüm oranlarında tespit edilen değişikliklerden bahsedilmektedir. Modele göre sanayileşme ve
doğum ölüm oranlarında ters yönlü bir ilişki olduğunu söylemek doğru olacaktır (Montgomery,
2000).
•

Birinci Aşama: Birinci aşama doğum ve ölüm oranlarının yüksek bir seviyede gerçekleştiği
modern yaşam öncesi dönemden oluşmaktadır. Bu aşamada nüfus artış hızı oldukça düşük
seyretmektedir. Birinci aşama tarım toplumu döneminden başlayıp 17. yy’ın sonuna kadar
olan dönemi kapsamaktadır. Sayısal olarak doğum ve ölüm oranları binde 30-50 seviyeleri
arasında görülmektedir. Bu sürece bakıldığında çocuk ölüm oranlarının oldukça yüksek
seviyede olduğu görülmektedir. Ancak o zamanlarda çok fazla sayıda çocuk doğması ve
doğum kontrolü uygulaması gibi işlemlerin olmaması sebebiyle doğum oranları yüksek
olmaktadır (Seyhun, 2006:6).

•

İkinci Aşama: Bu aşama 18. yy’ın sonundan başlayıp 19 yy’ın sonuna kadar olan dönemi
kapsamaktadır. Bu aşamada tarımsal faaliyetler geride bırakılarak yerini sanayi
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faaliyetlerinin yer aldığı bir dönemdir. İkinci aşamada birinci aşamaya göre doğum oranları
yüksek kalırken, ölüm oranlarında bir düşüş görülmektedir. Bu dönemde ölüm oranlarında
meydana gelen azalmanın en büyük sebebi olarak sağlık alanındaki teknolojinin yükselmesi
gösterilebilinir. Bazı ülkeler kendi içlerindeki endüstri faaliyetlerinin yetersiz olmasından
ötürü ikinci aşamadaki gelişmeleri başka ülkelere oranla geriden takip etmek zorunda
kalmıştır. Tüm bunlara rağmen her ülke ikinci aşamada başlamış olan sağlık sektöründeki
gelişmelerin etkisini hissederek olumlu sonuçlar almıştır. Bununla beraber ise 1750’li
yıllardan sonra dünya nüfusunun hızlı bir şekilde arttığını söylemek doğru olacaktır (Üstün,
2019).
•

Üçüncü Aşama: Bu dönem 19. yy’ın sonları ve 20. yy’ın ortasına kadar olan dönemi
kapsamaktadır. Üçüncü aşamaya gelindiğinde endüstrileşmenin gelişmiş olduğu
görülmektedir. Endüstrileşme hareketi ile birlikte iyileşme gösteren fiziki koşullar, sağlık ve
yaşam koşullarının da iyileşme etkisi yaratmıştır. Gerek doğum gerekse ölüm oranlarında
bir düşme söz konusudur. Bu dönemde toplam doğurganlık oranı nüfusun yenilenme düzeyi
olarak belirlenen oran olan 2,1 değerinin altında kalmaya başlamıştır. Eğer bir toplumda
toplam doğurganlık oranı nüfusun yenilenme düzeyinin altına düşerse nüfus artış hızı
yavaşlar ve nüfus bir süre belirli bir oranda kaldıktan sonra azalma evresine geçer. Bu
durumun oluşmasıyla birlikte de demografik değişimin aşamaları tamamlanmış olacaktır.
Ancak bu aşamada toplam nüfus genel itibariyle nüfusun yenilenme düzeyinin altında
kalmamış, kalma eğilimi göstermeye başlamıştır. Bu sebepten ötürü de değişimin son
aşaması olan dördüncü aşamada toplam nüfus, nüfus yenilenme düzeyinin altında kalacak
ve demografik değişim tamamlanmış olacaktır (Aysan, 2014:70).

•

Dördüncü Aşama: Bu aşama ise 2. Dünya Savaşı’ndan sonra günümüze kadar olan aşamayı
içermektedir. Bu aşamada hem doğum hem de ölüm oranlarının istikrarını kaybetmeden
genelde azaldığı görülmektedir. Sağlık uygulamalarındaki ve hasta tedavilerindeki
gelişmeler, yaşam süresini uzatıcı etki yapmıştır. Buna bağlı olarak ölüm oranlarında ki
düşme eğilimi artarak devam etmiştir. Kadınların doğum kontrolü konusunda bilinçlenmeye
başlaması, bebek ölümlerinin azalması, ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini geliştirmesi,
çocuk bakım giderlerinin artış göstermesi, kadınlardaki eğitim seviyesinin oldukça artış
göstererek iş hayatına katılımının artması gibi sebepler doğum oranlarını düşürücü bir etki
yapmıştır. Tüm bu durumların etkisini göstermesiyle beraber gerek doğum oranların da
gerekse de ölüm oranlarında azalma meydana gelerek nüfus yenilenme düzeyi oranının
altında kalmıştır. Bunun sonucunda ise demografik değişimin aşaması tamamlanmış
olmaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013:19-20).

2.2. Demografik Değişime Yol Açan Nedenler
Demografik değişimler ile ilgili birden fazla sebep sıralamak mümkündür. Ancak demografik
değişimlerin ana kaynağı olarak gösterebileceğimiz iki sebep bulunmaktadır ve diğer sebeplerden
daha önemli yere sahiptirler. Bu sebeplerden biri doğurganlık oranlarının değişmesi iken diğeri ise
yaşam sürelerinin uzamasıdır.
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2.2.1. Doğurganlık Oranlarının Değişmesi
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve etkilerinin giderek azalmasıyla beraber doğurganlık
çağındaki her bir kadın için ifade edilen doğurganlık oranları neredeyse tüm dünyada azalmaya
başlayarak nüfusun yaş ortalaması giderek artmıştır. Bu durum ise beraberinde birçok olumsuz
etkiyi ortaya çıkarmıştır. Bunlar; dünyada yaşlı sayısının artmasından dolayı çalışma çağındaki
nüfusun toplam nüfus içindeki payının azalması ve nüfus büyümesinin yavaşlaması gibidir.
Doğurganlık oranlarındaki değişimlerin arkasında birden farklı birçok sebep bulunmaktadır.
Bunların başında kadınların eğitim seviyesinde görülen artışı ile beraber gerek sosyal gerekse
ekonomik hayata olan katılımları artmıştır. Bu olay ise doğal olarak doğurganlık oranlarında bir
azalma etkisi yaratmıştır. Günümüzde de bakıldığında genellikle en düşük doğurganlık oranına
sahip olan ülkeler en fazla kadın istihdamına sahip olan ülkelerden ibaret olduğu söylenebilecektir
(Sertkaya Doğan & Bostan, 2019:67). Kadın ırkının toplumdaki saygınlığının artması veya azalması
o toplumun demografik değişimine önemli derecede etkilemektedir. Eğer kadınların toplumdaki
statüleri artarsa ailedeki alınan kararlarda daha çok söz sahibi olmakta ve karar verici bir konuma
erişebilmektedir. Bu durumun ortaya çıkaracağı sonuçlarda bulunmaktadır. Bunlar ise; kadınların
geç evlenmesi, daha düşük sayıda çocuk yapma veya hiç yapmama veya birden fazla çocuk sahibi
olma düşüncesini ertelemeleri gibidir. Kısacası bir kadının toplum içerisindeki saygınlığının artması
ve daha fazla söz hakkına sahip olarak karar verici bir pozisyona erişmesi doğurganlık oranını
azaltıcı bir etki yaratabilmektedir. Örneğin günümüz Türkiye’sini ele alalım. Bilindiği üzere
ülkemizde kadın başına çocuk oranı bir başka deyişle doğurganlık hızı oranı doğu ve güneydoğu
bölgelerimizde, batı bölgelerimizdeki doğurganlık hızına veya kadın başına düşen çocuk oranına
göre daha yüksektir. Bu durumu oran bazında incelersek, batı bölgelerimizdeki doğurganlık hızı
oranı ortalama 1.75 seviyelerindedir ve bu oran yenilenme seviyesinin altında kalmaktadır. Ancak
doğu bölgelerimizdeki doğurganlık hızı oranı ise 3.25 seviyelerindedir ve bu oran ise yenilenme
seviyesinin üzerindedir (Kavas, 2014:539-540).
2.2.2. Yaşam Sürelerinin Uzaması
Doğuştaki yaşam beklentisinin artması özellikle doğurganlık oranlarındaki değişim yılları ile
benzerlik göstermektedir. 1945’li yıllardan (2. Dünya Savaşı’ndan sonra) itibaren doğurganlık
oranlarında meydana gelen değişimler gibi ortalama ömür süresinde de değişimler aynı yıllarda
başlamıştır. Dünya üzerinde ekonomik refahın artmasıyla birlikte tıp, sağlık, beslenme gibi
alanlarda da önemli gelişmelere imza atılmıştır. 20. yüzyıldan itibaren birçok Avrupa ve gelişmiş
ülkelerde ortalama yaşam beklentisinde önemli seviyede bir artış yakalanmıştır. Günümüz itibariyle
dünya ülkeleri arasında en gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Japonya’da 82 yıl olan ortalama
yaşam beklentisi ile diğer ülkelere göre ilk sırada yer almaktadır. 2050 yılına gelindiğinde ise bu
sayının Japonya için 88.4 seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Bu durumun yanı sıra, sağlık
hizmetlerinden yararlanma ve ilaçların etkinliği konusunda kaydedilen önemli gelişmeler ile birlikte
OECD ülkelerinde de ortalama insan ömrü önemli sayıda uzamıştır. OECD ülkeleri 1960 yılında
68.5 olan ortalama insan ömrü 2011 yılında 79.5 seviyelerine kadar ulaşmıştır (Güner, 2016:67-69).
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2.3. Dünyada ve Türkiye’de Demografik Değişimin Etkileri
Bilindiği üzere sanayi devrimiyle beraber başlamış olan demografik değişimler dünyada yaşanılan
gelişmelerden etkilenerek hız kazanmıştır. Örneğin savaşlar ile beraber birçok ülkenin genç kesimi
olarak nitelendirilen nüfus yapısı savaşta ölmesinden ötürü, ülkelerin demografisinde de yoğun bir
değişim meydana gelmiştir. Ancak demografik değişim süreçlerinde de görüldüğü üzere
sanayileşme ve şehirleşme hareketleriyle birlikte gerek teknolojik gerekse eğitim de meydana gelen
değişmeler, nüfus artış hızının giderek düşmesine sebep olarak yaşlı nüfusun artışına olanak
sağlamıştır.
Aşağıdaki tablolarda yıllar itibariyle yaşlı nüfusun geçmişten geleceğe doğru toplam nüfus
içindeki yüzdesel dağılımı ve toplam sayısının göstergeleri yer almaktadır.
Tablo 1: Yaş Dağılımına Göre Nüfus Profilleri

YILLAR
0-14
15-59
60-79
80+
TOPLAM

1950
868,845
1.465,095
188,070
2.522,010

2017
1.956,906
4.631,093
824,982
137,282
7.550,263

2030
2.025,226
5.119,868
1.204,237
201,868
8.551,199

Kaynak:
United
Nations,
World
Population
https://population.un.org/ProfilesOfAgeing2017/index.html, 15.10.2020.

2050
2.082,813
5.608,551
1.655,731
424,728
9.771,823
Ageing

Report

2017,

Tablo 1’e bakıldığında, yıllara göre toplam dünya nüfusu içerisindeki belirli yaş gruplarının sahip
olduğu nüfus sayısı milyar ve milyon cinsinden ifade edilmektedir. Geçmişten günümüze dek
bakıldığında 1950 yılında 60 yaş ve üzeri yani yaşlı olarak tabir edilebilecek nüfus sayısı toplam da
188.070’dır. Bu oran yıllar itibariyle ve sanayileşmenin de göstermiş olduğu etkiyle birlikte giderek
artış göstermiş ve son yayımlanan rapora göre ve günümüz olarak değerlendireceğimiz 2017 yılında
bu sayı 962.264 olarak saptanmıştır.
Toplam dünya nüfusu içerisindeki yaşlı nüfus sayısının 2050 yılına gelindiğinde ne kadarlık bir
orana sahip olacağı ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 2: Yaş Gruplarının Nüfusa Göre Yüzdesel Dağılımı

YAŞ
0-14
15-59
60+
65+
80+

1950
34.3
57.8
8.0
5.1
0.6

2017
25.9
61.3
12.7
8.7
1.8

2030
23.7
59.9
16.4
11.7
2.4

Kaynak:
United
Nations,
World
Population
https://population.un.org/ProfilesOfAgeing2017/index.html, 15.10.2020.

2050
21.3
57.4
21.3
15.8
4.3
Ageing

Report

2017,

Yukarıdaki tabloda ise 2050 yılı Tablo 1’deki veriler ile kıyaslandığında, 2050 yılında toplam
dünya nüfusunun artış göstererek 9.771,823 olacağı ve buna doğrusal olarak yaşlı nüfusunun da
artış göstererek 2.080,459 olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 2017 yılı itibariyle 60 yaş ve üzeri yaşlı
olarak nitelendirilen kesimin toplam dünya nüfusu içerisindeki yüzdesel dağılımının %12.7 olduğu
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hesaplanmıştır. Ancak bu oranın 2050 yılına gelindiğinde büyük bir artışla %21.3 seviyelerine
çıkacağı düşünülmektedir. Tüm bu sayısal verilere dayanarak toplam nüfus sayısı artış gösterse bile
bu artışın büyük çoğunluğunun yaşlı nüfusun artış göstermesinden olacağı öngörülmekte ve buna
karşılık bir an önce gerekli tedbirler alınmazsa dünya çapında büyük bir sosyoekonomik sorun
meydana geleceği düşünülmektedir.
Zaman içerisinde nüfusun yaşlanması ile birlikte demografik değişken kavramları ile etkileşim
içerisinde olan ekonomik büyüme, istihdam, tasarruflar gibi birçok ekonomik ve sosyal alanda
olumsuz durumlar hakim olacak ve bu kavramlar ülkelerin aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Yaşlı
nüfusun olumsuz etkilerinin en fazla hissedilmeye başladığı bölge ise Avrupa ülkeleridir. İleride
Avrupa Birliği’nin karşılaşabileceği en büyük sorunlar iş gücünün ve üretkenliğinin azalması
dolayısıyla işsizlik sorununun ortaya çıkması, ekonomilerde tasarruf miktarında bir azalma
meydana gelerek harcamanın giderek artış göstermesi ve sosyal güvenlik kurumlarının
yaşlanmasıyla beraber ortaya çıkacak emeklilik sorunundan dolayı kaynaklanan büyük harcamalar
yapılması ekonomileri dar boğaza sokması sıralanabilinir (Yılmaz Akın, 2009:30).
Genel anlamda dünya üzerinde doğum oranı hızının bu şekilde düşük bir seviyede seyretmesi ve
giderek azalış göstermesi bir süre sonra nüfusun gittikçe yaşlanmasına sebep olacaktır. Bu da dünya
ülkelerini ve Türkiye’yi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı
ülkelerin günümüz itibariyle doğum oran hızları verilmiştir.
Tablo 3: Ülkelere Göre Çocuk Doğum Oranları (2017)

ÜLKE
NİJER
SOMALİ
AFGANİSTAN
IRAK
SURİYE
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
GÜNEY KORE
İSVEÇ
HOLLANDA
RUSYA
ÇEKYA
JAPONYA
HONG KONG

DOĞUM ORANLARI
6.49
5.80
5.12
4.00
2.50
2.43
2.01
1.95
1.88
1.78
1.61
1.45
1.41
1.19

Kaynak: Central Intellıgence Agency (CIA), Total Fertility Rate 2017, https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/rankorder/2127rank.html, 15.10.2020.
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Bu tablo bize dünyanın büyük bir bölümünde nüfusun yaşlanmaya doğru gittiğinin bir göstergesidir.
Nijer, Somali, Afganistan gibi gelişmişlik düzeyi düşük seviyede olan ve Afrika ülkeleri olarak
tanımlayabileceğimiz bu tarz ülkelerde doğum oranı seviyeleri yüksek olarak kabul edilse de
Japonya, Türkiye, Hong Kong, İsveç gibi gelişmişlik düzeyi daha yüksek seviye de olan ülkelerde
doğum oranı hızı düşük kalmaktadır.
Günümüzde ise ülkeler arasında en fazla yaşlı nüfusa sahip olan Çin’dir. Bu sayı yaklaşık olarak
106 milyondur. Çin’i sırasıyla Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya takip etmektedir.
Türkiye’de yaklaşık yaşayan yaşlı nüfus sayısı 5.1 milyon civarındadır. Bu sayı ile ülkemiz dünya
sıralamasında 19. sırada bulunmaktadır (Mandıracıoğlu, 2010:40-41).
Son olarak Türkiye’deki durum ise ayrıntılı bir şekilde ele alındığında Cumhuriyet’in hemen
ilanından sonra doğurganlığı teşvik edici politikalardan 1950’li yıllara gelindiğinde vazgeçilmiş ve
doğurganlık hızlarında farkedilir bir şekilde azalma meydana gelmeye başlamıştır. Türkiye’nin
yıllar itibariyle toplam nüfusu incelendiğinde 1940 yılında 17,8 milyon, 1960’lı yıllara gelindiğinde
geçmişte uygulanan teşvik edici politikalarında etkisiyle neredeyse iki kat artarak 28 milyona ulaşan
bu sayı, 1980 yılında 45 milyona yaklaşıp 2000’li yıllarda ise sayısı 70 milyona ulaşmıştır. Bugün
ise Türkiye’nin nüfusu 83 milyon olmuştur. Türkiye’deki doğum oranı hızın da 1980’li yıllardan
itibaren sürekli olarak bir azalma olup, hatta ülkenin yenilenme düzeyi oranının altında kalmasına
rağmen toplam nüfus sayısının arttığı görülmektedir. Bu durumun açıklayıcı sebebi ise görüldüğü
üzere Türkiye’de doğum oranı hızı düşse bile ölüm oranlarında azalma meydana gelerek yaşlı
nüfusun artmasından dolayı ülkedeki toplam nüfusun artması gösterilmektedir. Ülkemizdeki yaşlı
nüfus oranı tarihinin en yüksek noktasına ulaştığı görülmektedir. Türkiye’de diğer ülkelerle aynı
sorunu paylaşarak yaşlanma sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiği ülkelerden birisidir. 2008-2040
yılları arasında Türkiye’de yaşlı nüfusta, %201’lik bir artış beklenmektedir. Ülkemizde 2015 yılı
itibariyle yaşlı nüfus oranı %8.2’dir. Ancak bu oranın 2023 yılında %10.2’ye, 2050 yılına
gelindiğinde ise %20.8’e yükselmesi beklenmektedir (Gürsoy Çuhadar & Lordoğlu, 2016:68-69 ).
Türkiye’de yıllar itibariyle doğurganlık oranlarının düşüşü ve teknolojinin özellikle sağlık alanında
gelişim göstermesi ile birlikte ülke nüfusunun yaşlı bir yapıya dönüşmesine zemin hazırlamıştır.
Ülkedeki yaşlı sayısının giderek artış göstermesi ise doğrudan sağlık alanındaki harcamaların
artmasına sebep olacak dolayısıyla kamu harcamaları da artış gösterecektir. Demografik
değişimlerin ekonomik etkileri Türkiye ve dünya çapında değerlendirildiğinde olumsuz durumlarla
karşılaşılması kaçınılmazdır. Çünkü hemen hemen tüm dünya ülkelerinde doğurganlık oranı düşüş
göstermekte ve yaşlı nüfus artmaktadır. Buna bağlı olarak kamu harcamaları artmakta, genç nüfus
azaldığı için üretim seviyesi düşmekte ve işsizlik artmaktadır. Tüm bunların sonucunda ise ülkeler
de milli gelir seviyesi azalacak ve ekonomik büyüme olumsuz etkilenecektir.
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SONUÇ
Demografik değişkenler eğitim, cinsiyet, yaş, nüfus gibi birbirinden farklı ancak birbirleriyle ilişkisi
olan kavramlardan oluşmaktadır. Bu kavramlarda var olan farklılaşmalara göre demografik
değişkenlerle doğrudan ilişkisi olan insanlar direkt etkilenmekte ve insanların etkilenmeleri de
sosyoekonomik davranışlarında birtakım farklılıklar yaratmaktadır. Demografik değişkenlerin en
bilineni ve üzerinde en çok durulan kavramı olan nüfusun geçirmiş olduğu birtakım değişimler
demografik değişim süreçleriyle açıklanabilmektedir. Bu değişim süreçlerine bakıldığında sadece
sanayileşme değil tarım toplumlarının hakim olduğu zaman dilimlerinde bile demografik değişime
yol açan doğurganlık oranlarının azalması ve yaşam sürelerinin uzaması gibi nedenlerden
bahsetmek mümkün olacaktır. Nüfus değişkeni üzerinde demografik aşamalarda bazı değişiklikler
meydana gelmiş ve bu değişikliklerde ekonomilere farklı bir şekilde yansımıştır.
Günümüze gelindiğinde özellikle 2. Dünya Savaşı gibi oldukça önem teşkil eden ve makro bir etki
yaratan bu ve bunun gibi olaylar sonucunda nüfus değişkeni gerek nicel gerekse nitel anlamda
etkilenmiştir. Ayrıca Avrupa ülkeleri için 2. Dünya Savaşı sonrası demografik olarak meydana
gelen değişimler genelde hep aleyhlerine sonuçlanmıştır. Özellikle savaşın olumsuz etkilerinin
zaman içerisinde son bulması ile birlikte küreselleşme ve teknolojinin Avrupa’da oldukça hızlı bir
şekilde olumlu yönde etkisini göstermesi gelişmiş ülkelerin her alanda biraz daha ileri gitmesine
sebep olmuştur. Eğitim seviyelerinin hızlı bir şekilde artması, teknolojinin gelişmesiyle beraber
sağlık alanında yapılan yenilikler nüfusun giderek yaşlanmasına ve doğum oranlarının düşmesini
ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, bu duruma herhangi bir çözüm getirilmezse özellikle Avrupa
ülkeleri açısından etkisini artırmaya devam ederek ileride çok büyük sorunlar meydana getirip
üretim seviyelerinin neredeyse biteceğini ve ülkeleri çok büyük dar boğaza sürükleyeceği
düşünülmektedir.
Aynı durumlar Türkiye açısından da geçerlidir. Türkiye Avrupa’daki gelişmiş ülkelere oranla biraz
daha ılımlı bir durumdadır. Ancak Türkiye’de de demografik değişimlere sebep olan bu durumlar
giderek kötüye gitmektedir. Çünkü gelinen noktada Türkiye’de de yaşlı nüfusun artması, kentte
yaşayanlar için gelir düzeyinin düşük olması doğum oranlarını azaltmaktadır. Buna bağlı olarak
ülkede yaşam sürelerinin uzaması ve toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus sayısının artması ile
birlikte kamu harcamaları artış göstermekte, kamu gelirleri olumsuz etkilenmektedir. Gerek
Türkiye’de gerekse diğer dünya ülkelerinde hükümetler demografik değişimlerin ekonomik
anlamda olumsuz etkiler sergilediğini görmektedir. Buna karşın doğum oranlarını artırıp ülkedeki
yaşlı nüfusun açmış olduğu olumsuz etkileri minimize edebilmek adına çeşitli teşvik politikaları,
para yardımları, yenilenmiş sigorta sistemleri sunmaktadırlar. Genelde ülkeler getirilen bu çözümler
ile istedikleri sonuçlara ulaşamamaktadırlar. Eğer yakın gelecekte uygulanan bu çözümler
yenilenmez ve ülkeler hala istedikleri sonuçları alamayıp demografik değişimlerin yol açtığı
olumsuz etkileri düşük seviyeye indiremezler ise tüm dünya ülkeleri için bu durum güvenlik, sağlık,
adalet gibi birincil bir sorun haline dönüşerek ekonomik anlamda ciddi bir şekilde etkilenmelerine
sebep olacaktır.
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ÇOCUKLARA YÖNELİK VERGİ ALGISI 1
TAX PERCEPTION TOWARDS CHILDREN
Sabriye Nur GÜNGÜNEŞ
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
Kırıkkale Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Özet
Ülke içerinde yüksek oranda olan kayıt dışı ekonomi, denetim oranlarının azlığı, ekonomik
konjonktürde olan dalgalanmalar, vergi mevzuat dilinin ağır olması, sık değişmesinden dolayı
mükellefler açısından sorun teşkil etmesi gibi nedenlerin bireylerin vergiye olan bakışını
olumsuzlaştırdığına yönelik iddialar olsa da burada en önemli ve temel eksiklik ülke içerisinde
henüz vergi bilincinin oluşmamasıdır. Ne uygulanan cezai yaptırımlar ne otomasyon sistemi ne de
denetim oranlarının yükselmesi verginin tam ve zamanında tahsisinde yüksek etkiye sahip
olmayacaktır. Bu nokta da yürütülen çalışmanın önemi ise temelden itibaren vergi algısına sahip
olarak yetişen mükelleflerin vergiye olan gönüllü uyumunun yüksek olması vergiyi bir vatandaşlık
görevi olarak düşünmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle kamu finansmanında en çok paya sahip olan
vergi gelirlerinde etkinlik sağlanmış olacak ve bütçe gelir-gider dengesinde bir iyileşme
gerçekleşecektir.
Tezin kapsamında öncelikli olarak vergi algısı, vergiye olan gönüllü uyum, vergi etiği kavramı, bu
kavramı etkileyen sosyoekonomik değişkenler (yaş, eğitim durumu, kardeş sayısı gibi), öğrencilerin
daha önce ‘vergi’ kelimesine aşinalık durumları ve bu aşinalığı sağlayan kaynak (aile, kitle iletişim
araçları), vergi algılamasının önemi gibi konular üzerinde durulduktan sonra; vergi adaletine olan
inançsızlık konularından bahsedilmiştir. Bu sorunlara değinmekte ki amaç ise vergi uyumu olmayan
mükelleflerin ortaya çıkardığı sorunları gün yüzüne sererek konunun ciddiyetine dikkat çekmektir.
Bütün bunların yanı sıra gözden kaçan önemli bir nokta ise, çocukların genel olarak vergi ile
tanıştıkları halde bunun farkında olmamalarıdır. Sonuç da hemen hemen her çocuk harcama
üzerinden alınan vergiler sınıfına bir şekilde dahil olmuştur. Son olarak bu noktada farkındalık
sağlanmak için çözüm önerilerinde bulunulduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığının yapmış olduğu
vergi bilincine dair çalışmalara yer verilerek, bu çalışmaların yeterliliğini değerlendirerek çalışmaya
son verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Etiği, Çocuklarda Vergi Algısı, Vergiye Gönüllü Uyum

1
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Abstract
Although there are allegations that the reasons such as as the high rate of informal economy in
country, low control rates, fluctuation in the economic conjuncture, heavy tax legistation language
and the problem of forming taxpayers due to its. Frequency, the most important and fundamental
deficiency here is that the country has not yet developed tax awareness. Neither the penal sanction
applied, nor the automation system nor the increase in the control rates will have a high effect on
the full and timely allocation of the tax. At this point, the importance of the work carried out is that
voluntary compliance of taxpayers who have grown up with tax perception from the very begining,
making them consider tax as a civic duty. Thus, efficiency in tax revenues ,which has the largest
share in public finance, will be achieved and an improvement will be achieved in the budget
income-expenditure balance.
Within the scope of the thesis, first of all, tax perception, voluntry complies with tax the concept of
tax ethics, socios-economic variables that affect this concept ( such as age, education level, number
of sibling), the familiarity of students with the work ‘tax’ and the source that provides this
familiarity (family, mass media), after dwelling on the importance of tax perception: Disbelief in
tax justice were mentioned. The purpose of addressing the problems is to draw attention to the
seriousness of the issue by exposing the porblems of non-tax compliant taxpayers. İn addition all
these, am important point that is overlooked is, Although children generally meet with tax, yhey are
not aware of it. As a result, almost every child is somehow in clueded in the class of taxes on
expenditure. Finally, after proposing solution to awareness at this point, the studies on tax
awareness conducted by the Revenue Administration werw included and stıdy was terminated by
evaluating the adequacy of these studies.
Keywords: Tax Ethics, Tax Perception in Children, Voluntary Compliance with Taxation
GİRİŞ
Ülkeler vergi tahsilatında etkinliği sağlamak için bazen vergi denetimine bazen de para ve maliye
politikalarına başvurmaktadır. Aslında vergi algısının yüksek olması durumunda ne denetim ne de
bu tür politikalara ihtiyaç duyulacaktır. Vergi bilincinin düşük olması ülkeler için büyük sorun
teşkil etmektedir. Özellikle burada bireylere erken yaştan itibaren vergi algısı aşılanmalıdır.
1.Kavramsal Çerçeve
1.1. Vergi Psikolojisi ve Mali Psikoloji
Kamu maliyesinin dalları arasında en az gelişim gösteren alan ‘Davranışsal Kamu Maliyesi’dir veya
daha dar anlamı ile vergi psikoloji olarak adlandırılan disiplinde diğer dallara kıyasla geniş
araştırma yelpazesi literatürde mevcut değildir. Davranışsal kamu maliyesi (Mali
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sosyoloji/Psikoloji), mali olayların bireyler üzerinde tutumlarında ya da davranışlarında meydana
getirdiği etkileri inceleyen bilim dalı şeklinde ifade edilebilir. Mali psikolojiye göre daha dar bir
ifadeye sahip olan vergi psikoloji ise kişilerin sadece vergiye karşı olan tutumlarını ve
davranışlarını incelemektedir (Aktan, 2012:14). Diğer bir ifade şekliyle vergi psikolojisi mali
araçlar içerisinden sadece vergiyi inceleme alanına dahil etmiş olmasına rağmen mali psikoloji
diğer bütün mali araçları kapsamaktadır (İzgi, 2011:15).
User (1992:27-28) yaptığı çalışmada vergi psikolojisinin amaçlarını şöyle sıralamıştır:
 Vergi politikalarında etkinliği artırmak: İlgili verginin yürürlüğe konulmadan
önce, mükelleflerin uygulanacak olan vergiye karşı verebileceği tepkileri
analiz etmesidir.
 Vergiye uyumu kolaylaştırmak: Uygulamada olan birden fazla vergilemeden
kaynaklanabilecek olumsuzlukların giderilmesini sağlamak.
 Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi: Toplum içerisinde farklı ekonomik
sınıfların varlığı ve farklı vergi oranları nedeniyle kimi mükellefler üzerinde
vergi yükü farklılık göstermektedir. Bu durum ise bazı durumlarda
mükelleflerin vergiye bakışını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle
burada vergi psikolojisi mükelleflerin potansiyel olarak verecekleri tepkiyi
saptayarak oluşacak gerginlikleri engellemeyi amaçlar.
Aksi takdirde hem toplumsal huzurda zedelenmeler yaşanacak hem de gelir
dağılımında adaletsizlik oluşacaktır (Erdal, 2011:13).
1.2. Vergi Uyumu
Vergiye gönüllü uyum, mükelleflerin vergileme açısından bildirmesi gereken bilgilerini zamanında
ve eksiksiz açıklaması, üzerine vergi borcu düşen gerçek ya da tüzel kişilerin vergilemeye dair tüm
yükümlülüklerini herhangi bir cebri unsur olmaksızın gerçekleştirmeleri ve vergi borçlarını
zamanında ödemeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram ‘kabul’ olarak da literatürde yer
almaktadır (Uyanık, 2019: 362).
Genel olarak bakıldığında mükellefler açısından vergiye karşı gönüllü uyumu sağlamak
zannedildiği kadar basit ve kolay bir nitelik taşımamaktadır. Beyan esasına dayanan vergileme
sistemimizde verilen beyanların gerçeğe uygun olması, vergisel düzenlemelerin anlaşılırlığı, ilgili
kayıtların oluşturulması ve belgeleri doldururken harcanan zaman ve zorluklar nedeniyle pek çok
birey zor ve keyifsiz olarak değerlendirir. Ayrıca giderek karmaşık bir hal alan vergi sistemimizde
mükelleflerin vergiye olan gönüllü uyumunda olumsuz bir etkiye neden olmaktadır (Tunçer, 2003:
93).
Fakat bütün mükelleflerin vergiye karşı gönüllü uyuma sahip olduğunu ya da tam aksi durumundan
söz etmek imkansızdır. Bu noktada mükellefleri üç ayrı sınıfta toplamak mümkündür. 1. sınıfta
vergiye dair yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler yer almaktadır, 2.
sınıfta bugüne kadar veya gelecekte vergi kaçırmaya yeltenecek mükellefleri kapsarken, son olarak
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ise 3. sınıfı da vergi kaçıran mükellefler oluşturmaktadır. Ve değinilmesi gereken bir diğer konu ise
mükelleflerin vergi uyumu seviyeleri zaman içerisinde farklılık gösterebilir, kimi zaman uyum
seviyesi azalırken kimi zaman ise artması olası bir durumdur (Yurdadoğ, vd, 2016: 806).
Literatürde bireylerin vergilemeye uyumu olarak yer alan ilk temel çalışma Allingham-Sandmo
modelidir. 1942 yılında Allingham ve Sandmo’nun ortaya koyduğu, Beklenen Fayda Modeli
(Caydırma Modeli) ile vergiye gönüllü uyum kavramı açıklanmıştır (Tosuner ve Demir, 2007: 2).
Bir başka tanımda ise Allingham Sandmo Modelini Suç Ekonomisi yaklaşımı şeklinde
tanımlamaktadır (Arslan, 2018:453). Modele göre mükelleflerde yakalanma, cezalandırılma
risklerinin seviyesi, cezaların yarattığı korkular ve son olarak ise vergi denetimleri, vergiye uyumda
doğrudan rol oynamaktadır (Ersan, 2017:475).
1.3.Vergi Ahlakı Kavramı
Genel itibariyle hem ülkemiz içerisinde hem de diğer birçok ülkede mükelleflerin vergilemeye karşı
eksik olduğu en kritik nokta vergi ahlakıdır. Yapılan bütün çalışmalara rağmen mükellefler bazında
vergilemeye olan gönüllü uyum sağlanmadan (arttırılmadan) vergilemede başarı
sağlanılamayacaktır. Vergi ahlakı kavramından bahsetmeden önce ise ahlak kavramından
bahsedilerek kavramın çerçevelerini belirlemek daha doğru olacaktır.
Bireylerin devletle ya da bireyin bir başka bireyle ilişkini düzenlemek amacıyla genel kabul görmüş
davranış tiplerine ve toplum düzenini sağlamak amacıyla kabul gören kanun ve normlar bütününe
ahlak denilmektedir (Aktaş, 2014:24). Ahlak olgusu evrensel olabileceği gibi yerel bazda da
özellikler taşımaktadır. Fakat çalışmanın konusu vergi olduğu için, her ne kadar mükellefler
de‘homo-economicus’ varsayımı olsa da vergi ahlakı kavramı evrensel niteliktedir.
Vergi ahlakı kavramına ise ilk olarak Günter Schmölders’in önderliğinde bulunduğu Köln Vergi
Psikolojisi Okulunda bulunan Alman Bilim adamları tarafından 1960 yılında yapılan çalışma ile
değinilmiştir. Oluşturulan bu çalışmanın ardından vergi ahlakına dair yazılan çalışmalar literatürde
yer almaya başlamıştır (İzgi ve Saruç, 2011:134). Kavram olarak, mükelleflerin hiçbir zorlamaya
maruz kalmadan yükümlüsü oldukları vergi borcuna karşı olan tavırlarına vergi ahlakı
denilmektedir. Diğer bir ifade ile mükelleflerin vergiye olan içsel motivasyonlarıdır (Ayas ve Saruç,
2015:178). Aslında burada amaç mükelleflerde içsel motivasyonu sağlayarak hem vergi tahsilatını
artırmak hem de denetim ve ceza uygulamasının yarattığı ek maliyetten kurtulmaktır (Korlu vd,
2016: 445-446).
Vergi tanımında da belirtildiği üzere cebri ve karşılıksız bir kamu geliri özelliği taşımaktadır.
Dolayısıyla mükelleflerin doğrudan bir etki görememesi içsel motivasyonu düşürebilir bu nedenle
her bireyle aynı seviyede vergi ahlakı görmek mümkün değildir (Ömür ve Bellikli, 243: 2019).
Mükelleflerin sahip oldukları içsel motivasyonu belirleyen özelliklerden bazıları vergilemede
adalete, ülkede bulunan yargı sistemine ve kendilerinde bulunan vergi ahlakına bağlıdır. Örneğin
ülkede vergi kaçakçılığı oranın fazla olduğunu düşünen mükellefin içsel motivasyonu olumsuz
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yönde etkilenecek ve vergi ödevlerini yerine yetirme hassasiyeti azalacaktır. Dolayısıyla devlete
olan bağlılığında da zedelenme meydana gelecektir (Gencel ve Kuru, 2012:33-34). Mükelleflerin
vergiye karşı tepkileri olmasının ve vergi ahlaklarının farklı olmasında ki bir diğer neden ise, vergi
bireylerin kullanılabilir gelirlerinde, servetlerinde bir azalmaya neden olmakta ve dolayısıyla
tasarruf miktarlarını olumsuz etkilemektedir (Kaynar Bilgin, 167-168: 2011).
1.4.Vergi Kültürü
Schumpeter vergiyi ilk defa şu şekilde ifade etmiştir: “herhangi bir kurum gibi alınan her vergi,
kendisinin ekonomik ve psikolojik açıdan uygunluğunu ve geçerliliğini yansıtmaktadır, ancak diğer
sosyal kurumların aksine vergi ve vergi sistemi sonsuz yaşamaz” Vergi kültürü kavramı Latin
Amerika’da “cultura tributaria” olarak ifade edilir bu tamlama akademik çalışmalarda tartışma
konusu haline gelmiştir. Tartışmaların seyrine baktığımızda vergi kültürünün vergiye gönüllü uyum
üzerindeki etkisidir. Vergi mükellefiyle vergi idaresi arasında bulunan ilişkinin olumsuz ya da
olumlu sonuçlar şeklinde olması noktasında “milli kültür” paydasında birleşmiştir (Eroğlu, 2018:61,
62).
Mükellefler de vergi kültürünü etkileyen birden fazla etmen fazla bulunmasına rağmen bu etmenleri
temel olarak 2 ana sınıfa yerleştirmek doğru olacaktır. Bunlardan birincisi mükellef kaynaklı
faktörler ikincisi ise vergilemeden kaynaklı faktörlerdir. Mükellefler kaynaklı faktörler: yaş,
cinsiyet, eğitim düzeyi gibi unsurlardan oluşmaktadır. Vergilemeden kaynaklı faktörler ise, vergi
aflarının sıklığı, vergi denetim oranlarının yetersizliği, indirim istisna ve muafiyetler, vergi
oranlarının yüksekliği gibi etmenler ile mükelleflerin vergiye karşı direncini meydana getiren
(artıran) etmenlerdir.
Tablo 1: Mükelleflerin Vergiye Uyumu

Kaynak: (Çiçek, 2006: 61).

Dikey eksende vergi oranı yatay eksende ise vergiye karşı tutumun aktarıldığı şekilden de
anlaşılacağı üzere mükelleflerin vergiye olan gönüllü uyumları vergi oranları ile ters orantılı bir
biçimde oluşmaktadır. 4 farklı bölümde yer alan mükellef tutumunun sempati ile başlayıp en son
vergi alerjisi ile bittiği gösterilmiştir. Bu tepkinin temel nedeni mükelleflerin ödedikleri vergi
miktarı arttıkça servetlerinde, kullanılabilir gelirlerinde ve dolayısıyla tasarruf miktarlarında olan
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azalmaya dayandırılabilir. Kimi durumlarda vergi alerjisi noktasında bazı mükelleflerin vergi
kaçakçılığına yönelmesi de daha önce birçok kez ortaya çıkan bir sonuçtur.
1.5.Vergi Bilinci
Literatürde vergi bilinci ile ilgi birçok kavrama yer verilmiştir. Fakat genel ifade ile mükelleflerin
vergiyi anlamaları ve bu anlayışı davranışlarına yansıtmalarıdır. Kamu finansmanında ağırlıklı
olarak vergilerin kullanıldığı bilen mükelleflerin vergiler ile ilgili ödevlerini yerine getirme
noktasında ki hassasiyetlerine vergi bilinci denilmektedir (Teyyare ve Kumaşlı, 2016:4).
Vergi bilinci kavramı sadece mükelleflerin yükümlüsü oldukları vergi borcunu ödemeleri olarak
değil ödedikler vergilerin kullanıldıkları yerleri de sorgulamalarını kapsamaktadır (Çiçek ve
Ömürbek, 2007:104). Bütün tanımları net ve kısa bir biçimde birleştirecek olursak: “Bireylerin
vergi olgusunun farkına vararak davranmaları ve vergi ödevini yerine getirmedeki isteklilik
seviyeleri” şeklinde ifade edilmesi doğru olacaktır (Sağlam, 2013: 319-320).
Vergi bilincinin neden bu kadar önemli olması noktasında ise Beşel ve Gürdal (2017:138) yaptıkları
çalışmada konunun önemini şu şekilde anlatmışlardır: Mükelleflerin vergiye karşı sergiledikleri
olumlu ya da olumsuz davranışların direkt olarak vergi bilinci ile ilişkili olduğunu ve vergiye karşı
gönüllü uyumu artırarak oluşan vergi bilincinin oluşmasına neden olduğunu belirtmiştir.
Vergi bilinci olan toplumlarda; kamu hizmetlerini finanse ederken ülkelerin vergi gelirlerine ihtiyaç
duyduğunun farkındalığının da olup vergi ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine
getiren vergi mükelleflerinin sayısı oldukça fazladır (Özen vd, 2015:280). Mükelleflerin vergileme
konusunda ki gerekliliğin olduğuna inanmaları, verginin kamu harcamalarında en çok kullanılan
finansman aracı olduğunun farkında olmaları ve toplanılan vergilerin en etkin ayrıca saydam bir
şekilde kullanıldığından da şüphe duymamaları gerekmektedir. Vergi gelirlerinin harcama
saydamlığı olarak mükelleflerin sorgulaması ve ilgili cevapları net bir biçimde alması mükelleflerin
devlete olan bağlılıklarını artırıcı etkiye sahiptir (Yeşilyurt, 2015: 38-39). Bireylerde ki vergi
bilincinin artmasıyla toplumsal vergi bilincinde de artış sağlanacaktır (Erge, 2016: 233).
2. Çocuklarda Vergi Algısı
Taytak (2010: 496-512) yapmış olduğu İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin
Tespiti: Ampirik Bir Araştırma adlı eserini 11-16 yaş aralığın da ki ve 6, 7, 8. Sınıflarda eğitim
gören öğrencileri kapsayacak şekilde yapmıştır. Yürütülen çalışmada bu yaş aralığındaki
öğrencilerin vergi algılarını tespit etmek amacıyla çok sayıda sorular yöneltilmiştir. Ve yapılan
anket sonucunda bazı bulgular saptanmıştır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
 Çocuklardaki vergi kelimesine ilk aşinalık öğrencilerin yarıya yakın kısmı ‘Aile’
içerisinde olmaktadır.
 Vergi eğitimi ‘Aile, Okul ve Vergi İdaresi’ iş birliği ile gerçekleştirilmelidir.
 Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %30’luk bölümü vergi eğitimini ‘Vergi
İdaresinin Yapacağı Eğitimlerle’ gerçekleşeceğini savunmaktadır.
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 Yarıya yakın öğrenci vergilerin devletin sunduğu hizmet karşılığı tahsil edildiği
noktasında hem fikirdir.
 Katılan öğrencilerin %37’lik oranı vergi vermeyen mükellef için ‘Kötü
Vatandaş’ algısı yerleşmiş durumdadır.
Sağbaş ve Başoğlu (2005:123-144) yapmış oldukları ‘İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri
Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği’ İsimli çalışmaları 3-8. Sınıf aralığımda ki ve 9-16 yaşı
kapsayan toplamda 180 öğrencinin katılımı doğrultusunda oluşturulmuştur. Verilen bazı cevaplar şu
şekildedir:
 Vergi kelimesini öğrencilerin %42’lik kısmı ‘Aileden’ duyduğu şeklinde
cevaplamıştır.
 Öğrencilere vergi vermek istedikleri soruluğunda ise %69,4 gibi yüksek bir oranla
‘Evet’ yanıtı alınmıştır.
 Devletin vergi almasını doğru buluyor musunuz? Sorusuna, %65’lik kısım evet
cevabını vermiştir.
 Vergisini ödemeyen birisi sizce nasıl biridir, sorusunu %59,4 ‘Kötü bir vatandaş’
olarak algıladıklarını testte belirtmişlerdir.
3.Çocuklarda Vergi Algısına Dair Yapılan Çalışmalar
Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek amacıyla yapılan ilk çalışma 2007 yılında Maliye Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak imzaladığı protokol sayesinde oluşturulan internet sayfasıdır.
Bahsedilen sayfada çok sayıda görsel ile (Fotoğraf, video) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine
vergi bilinci aşılanmak istenmiştir. Bütün bu çalışmalar yapılırken öğrencilerin yaş farklılıkları göz
önünde bulundurularak farklı öğrenci kitapları yayınlanmıştır. Sadece oluşturulan kitaplar
öğrencilere yönelik olmayıp farklı öğrenim seviyelerinde eğitim veren öğretmenler içinde kitaplar
tasarlanmıştır. Kimi zaman bulmacalarla kimi zaman ise soru cevap şeklinde öğrencilerin eğlenerek
vergiyi kavramaları amaçlanmıştır.
Özellikle pandemi döneminde ülkemizin eğitim için en sık kullandığı Eğitim Bilişim Ağı’nda vergi
bilincine dair birden fazla çalışma bulunmaktadır. Vergi Vermenin Önemi, Vergi Çeşitleri,
Vergilerimizle Aydınlık Yarınlara, Eflak’ın Vergiye Bağlanması gibi çalışmalar bunların çok ufak
bir kısmını oluşturmaktadır.
Bütün bunlar yapılarak amaçlananlar ise, Gelir İdaresi Başkanlığının Çocuklarda vergi algını
geliştirmek amacıyla 5-8 sınıflara yönelik oluşturduğu öğretmen kitabında şu şekilde sıralanmıştır:
Vergi bilir: Çocuklarda Vergi Bilinci Geliştirme Çalışması’nı tamamlayan çocukların;
 Paranın sınırlı bir kaynak olduğu,
 Devletin topluma kamu hizmeti sağladığını ve bu hizmetlerin bir bedeli olduğu,
 Vergiyi, yararlandığımız kamu hizmetlerinin bedeli olduğu,
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 Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğu ve her bireyin dolaylı veya doğrudan vergi
ödediği,
 Vergi ödemenin zaman içinde hem bireylerin hem de toplumun refah düzeyini yükselttiği,
 Ülkemizde vergi toplama ve denetleme sistemi olduğu,
 Ekonominin kayıt altına alınması ile vergi bilinci arasında ilişki bulunduğudur.
konularında
bilgi
sahibi
olmaları
beklenmektedir.
(https://f.eba.gov.tr/2_GIB_ogretmen/ogretmen_kilavuzu.pdf).
Yapılan bir diğer çalışma ise vergi haftası kutlamalarıdır. İlk olarak 1990 yılında kutlanmaya
başlanan vergi haftası, 2020 yılı içerisinde” Vergi Geleceğimizdir” sloganı ile tüm yurtta
kutlanmıştır.
SONUÇ
Genel olarak bakıldığında vergi deyince her ne kadar aklımıza yetişkin insanlar gelse de erken
yaşlardan itibaren bir şekilde hepimiz mutlaka vergi ile iç içe olmuşuzdur. Yürütülen çalışmada bu
durumu gözler önüne sermek için çocuklarda ki vergi algısını incelemek amacıyla yazılmıştır.
3 ayrı ana bölümde oluşturulan tezin ilk bölümünde kavramsal çerçeveye yer verilerek konunun
temeli atılmıştır. Vergi kültürünü etkileyen unsurlar, vergi bilinci mali psikoloji ve vergi psikolojisi
gibi temel konular üzerinde durulmuştur. Asıl konuya 2. bölümde değinilmiştir. Literatürde oldukça
az incelenen konu olan çocuklar da vergi algısı belki de vergi başarısı açısından en önemli
noktalardan biridir. Daha önce yapılan iki çalışmada da anket yöntemi kullanılarak 3. sınıftan 8.
sınıfa kadar eğitim gören farklı yaş grupları incelemeye tabi tutulmuştur. Çeşitli sorular sorularak
yapılan anketlerin ikisinde de öğrencilerin vergi kelimesini ilk olarak aile içerisinde duyulduğu
konusu hem fikir olunan ilk noktadır. Ayrıca öğrencinin yaşı ilerledikçe vergi algısının arttığı da
edinilen önemli bir sonuçtur. Verginin hizmet karşılığı alındığı, vergi ödemeyenlerin kötü vatandaş
olduğu gibi durumlar hem fikir olunan ikinci nokta özelliğini taşımaktadır. 2. bölümden çıkarılacak
sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: Vergi bilinci ilk olarak aile içerinde edinilir, vergi eğitimi aile ve
okul iş birliği ile verilmelidir, vergilemede şeffaflık sağlanarak kamu finansmanında kullanılan
vergilerin gerekli ve güvenilir şekilde kullanıldığı kamuoyuyla paylaşılmalıdır, vergi ödevini tam ve
eksiksiz yerine getiren mükelleflere farklı teşvikler verilerek diğer bireyler özendirilmelidir,
vergisini ödemeyen mükellefler ise ifşa edilmelidir.
Tezin 3. ve son bölümü ise çocuklarda vergi algısını oluşturmak için yapılan çalışmalardan
oluşmaktadır. Burada ilk çalışma 2007 yılında Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ortak imzaladığı protokol sayesinde oluşturulan internet sayfasıdır. Oldukça zengin içeriğe sahip
olan site vergi algısını oluşturmakta büyük başarıya sahiptir. Keloğlanın kumbarası ile bütçe
kavramını öğreten ve bulmacalarla da hem eğlendirip hem bilgi veren bir özelliktedir. Yapılan
afişlerin üzerinde ki sloganlarla her yaşın görsel hafızasına hitap edilmesi, akılda kalıcı bir durumu
beraberinde getirir. Şarkılarla, oyunlarla ve sunumlarla; ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerine
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yönelik olan sitenin çağımıza uygun olması da kullanım oranını artıracak dolayısıyla erken
yaşlardan itibaren vergi bilincimizin oluşmasının yolu açılmış olacaktır.
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THE PERCEPTION OF THE TAXPAYERS’ CONFIDENCE AFTER 15 JULY 2016: THE
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Özet
Güven bireyden topluma ve kurumlardan devlete karşılıklı ilişkilerde kamu yönetimi açısından
önemli bir kavramdır. Kamu yönetimine güvenin belirlenmesinde kurumların yapısı, işlevleri ve
işleyişleri ile kamu hizmetlerinin, vatandaşların beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılaması
gerekmektedir. Kamu kurumların, kamu yararını gözeterek işlerini yapması ve yapılan işin,
vatandaş tarafından doğru olduğuna inanılması, vatandaşların kamu yönetimine güven duymalarının
temelini oluşturmaktadır.
Devlet, vatandaşına hizmet edebilmek için yeterli finans kaynağına sahip olmalıdır. Devletin finans
kaynağını ise vatandaştan aldığı vergi oluşturur. Vatandaşların kamu yönetimine, maliye
politikalarına ve vergi sistemine güven duymaları bu bağlamda son derece önemlidir. Kişilerin
devlete ödedikleri vergi aynı zamanda vatandaşın devlete olan güvenin de göstergesidir. Vatandaşın
vergi karşılığında aldığı hizmetten memnuniyet düzeyi devlete olan güveni anlatır. Vergi verdikçe
kendisine hizmet yapılacağına inanan kişi, vergi ödemeyi ödev olarak algılar. Bu durumda vatandaş
ile devlet arasındaki güven düzeyi artmaktadır. Bir diğer ifadeyle vatandaş ile devlet arasında
güvenin tesis edilmesi, vatandaş ile devlet arasında karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmesi ile
mümkündür.
Çalışmanın amacı Uşak ilindeki vergi mükelleflerinin vergilendirmeye ve vergi kurumlarına
yönelik güven algısının belirlenmesi ve bu algının, demografik değişkenlere göre farklılaşıp
farklılaşmadığının incelenmesidir. Bu bağlamda araştırmaya 2017-2019 yılları arasında Uşak ilinde
yaşamakta olan 201 vergi mükellefi katılmıştır. Verilerin toplanmasında, Vergilendirmeye ve Vergi
Kurumlarına Yönelik Güven Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Örnekler
T-testi ve ANOVA kullanılmıştır.
Çalışmanın 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışması sonrasında yapılmış olması, vergi mükellefi ile
devlet arası ilişkilerin, güvene dayalı sürdürülüp sürdürülmediği ile ilgili tartışmaları aydınlığa
kavuşturması açısından da önemlidir.
Anahtar Kelime: Vergi Mükellefi, Güven, Kamu Kurumlarına Güven

Bu bildiri 15 Temmuz 2016 Sonrasında “Vergi Mükelleflerinin Güven Algısı: Uşak İli Örneği” adlı Yüksek Lisans
Tez çalışmasından alınarak hazırlanmıştır.
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Abstract
Trust is an important concept in terms of public administration in mutual relations from individual
to society and from institurions to the state. In determining trust in public administration, the
structure , functions and operations of institutions and public services must meet the expectations
and needs of citizens. The fact that public institutions do their work with the public interest and that
the work done is believed to be right by the citizen constitutes the basis of the citizens’s trust in the
public administration.
The state must have sufficient financial resources to erve its citizens. The financial source of the
state is the tax it receives from the citizen. In this context, it is extremely important for citizens to
have confidence in the public administration, fiscal policies and tax system. The tax that people pay
to the state is also an indicator of the citizens’ trust in the state. The person who believes that he/she
will be served as he/she pays tax perceives it as duty to pay tax. In this case, the level of trust
between the citizen and the state increases. In other words, establishing trust between the citizen
and the state is possible by fulfilling the mutual responsibilities between the citizen and the state.
The aim of the study is to determine the trust perception of tax payers in Uşak province towards
taxation and tax institutions and to examine whether perception differs according to demographic
variables. In this context, 196 taxpayers living in Uşak between 2017-2019 participated in the study.
The data were collected using the trust perception scale for taxation and tax institutions.
Independent samples T-test and ANOVA were used for data analysis.
The fact that the study was conducted after the coup attempt on July 15, 2016 can be said to be
important in terms of clarifying the debates on whether the relations between the taxpayer and the
state are based on trust
Key Words: Taxpayer, trust, trust in public institutions
GİRİŞ
Modern yönetim anlayışının benimsenmesiyle beraber devletin sağlık, eğitim, güvenlik gibi
görevlerinin yanına ekonominin dengede tutulması, sosyal devletin gereğinin yapılması ve
kalkınmanın gerçekleştirilmesi eklenmiştir. Devlet bu fonksiyonlarını yürütebilmek için önemli
harcamalar yapmaktadır. Harcamalarını finanse edebilmek için ise gelir kaynaklarına ihtiyaç
duymaktadır. Devletlerin en büyük gelir kaynakları ise hiç şüphesiz vergilerdir. Kişilerin vergi
ödeyerek vatandaş olma yükümlülüklerini yerine getirmelerinin karşılığında devlete hesap sorma
hakları vardır. Bir diğer ifadeyle modern yaşamda demokratik siyasal sistemin sürdürülebilmesi,
vatandaşın devlete ödediği vergi ve devletin, vatandaşa yaptığı hizmet arasındaki ilişki ile
belirlenmektedir.
Devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olan vergi, kamu gelirlerinin
büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Vergi olgusu, devlet için gelir elde etme yolu olmasının yanında
sosyal yönü de olan bir unsurdur. Devletlerin uyguladıkları vergi politikaları ve yönetim biçimleri
vatandaşları ile ilişkilerinin yönünü de etkilemektedir. Devlet ile vatandaş arasında sağlıklı bir
ilişkinin oluşturulması için en temel unsurlardan biri güvendir. Nasıl ki kişiler arası iletişimin temel
unsurlarından biri güven duygusu ise; kişilerin devletle, devletlerin devletlerle olan ilişkilerinin
temelini de güven duygusu oluşturmaktadır. Kişilerin temel haklara ve özgürlüklere erişimleri
konusunda karşılaştıkları güçlükler, ihlaller veya hakların kullanılmasında yaşanan aksaklıklar ile
hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmemesi, kamu yönetiminde etkin ve verimli bir işleyişin

https://www.29ekim.org/

495

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
gerçekleşmemesi gibi değişik biçimlerde ortaya çıkan sorunların temelinde güvene dayalı ilişkilerin
kurulamamış olduğu söylenebilir.
Güven kavramı, ağ ilişkileri ve normlarla birlikte sosyal sermayenin önemli bir unsuru olarak ele
alınmaktadır. Sosyal sermaye; güven, dayanışma, uyum ve katılım gibi kavramların birleşiminden
oluşmaktadır. Bir toplumda vatandaşlar arasındaki ilişkiler, işbirliğine dayandığında ve
vatandaşlarla kurumlar dayanışma içinde hareket ettiğinde, sosyal uyumun ve katılımın
gerçekleşeceği düşünülmektedir. Böylece kişilerin ve kurumların birbirleri ile güvene dayalı sosyal
ilişkilerini sağlıklı kurabilecekleri söylenebilir. Güvene dayalı ağ bağlar kurulduğunda ise yolsuzluk
ve suç azalırken, ekonomik gelişimin de yolu açılmış olmaktadır. Bireylerin birbirleri arasında ve
kurumlara karşı karşılıklı güvene dayalı ilişki ve etkileşimleri sonucunda, bireyin toplum ve devlet
arasındaki mesafe de azalacaktır. Bu sayede toplumsal yapı ve unsurları arasında ortak normlar ve
değerler geliştirilerek bireylerin yönetim sürecine katılımları artmakta ve demokratik sistemin daha
güçlü olarak sürdürülmesi mümkün hale gelmektedir. Bu çalışma toplumsal ilişkilerin kaynağını
oluşturan sosyal sermayenin önemli bir unsuru olan güven kavramının, Uşak ilinde vergi
mükelleflerinin güven algısı üzerine yapılacak bir araştırma ile literatüre katkı sağlamayı
amaçlamaktadır. Çalışmanın 15 Temmuz 2016 Kalkışma sonrasında yapılması; darbe sonrası
vatandaş ile devlet arası ilişkilerde güven düzeyinin tespit edilmesi, devlet kurumlarının ve
demokratik değerlerin toplumda ve bireyler üzerinde yansımalarını ortaya çıkarmak açısından da
önemlidir.
VERGİNİN TANIMI
Vergi kavramının kökenine bakıldığında literatürde “ver” kökü “bir” olarak geçtiği için vergi
kelimesinin kökeninin birgü olduğu görülmektedir. “Verilen şey, borç, bahşiş” anlamında kullanılan
birgü kelimesi Kaşgarlı Mahmud’un Divan-i Lugati’t-Türk eserinde “anıŋ maŋa bir at birgüsi bār
[onun bana bir at borcu var]” şeklinde geçmektedir (Nişanyan Sözlük, 2018). Zamanla “vergi”
olarak dönüşen kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki tanımı; “kamu hizmetlerine harcanmak
için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının
üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para” olarak geçmektedir (TDK, 2018).
Klasik iktisadın temsilcileri arasında yer alan Adam Smith (1776)“Milletlerin Zenginliği” eserinde
hükümetin masraflarını karşılamak için her devletin, maiyetinde bulunan kişilerin kendi gelirleri ve
güçleri ölçüsünde katkıda bulunması gerektiğini ifade ederken devletin koruyuculuğuna dikkat
çekmiştir. Kişisel gelirleri rant, kâr ve ücretler şeklinde ortaya çıktığını ve bu yolla verginin
ödenmesi gerektiğini ifade etmiştir (Smith, 2006: 183).
19. Yüzyıla gelindiğinde vergi tanımı daha kapsamlı hale gelmiştir. Örneğin Bastable(1892)
vergiyi, “kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla, kamu otoritesinin cebri
(zorlayıcı) bir işlemi sonucunda, kişinin gelirinden alınan kısım” olarak tanımlamış, Seligman
(1895) ise verginin cebri olarak toplanma özelliğine “karşılıksız olma özelliğini” eklemiştir (aktaran
Şahin, 2011: 8). Klasik maliyeciler, bu şekilde tanımlanan verginin mali (fiskal) amaçlarını ortaya
koyarken, modern maliyeciler mali olmayan (ekstra fiskal) amaçlarını da verginin kapsamına dahil
etmişlerdir (Türk, 1999: 98). Böylece verginin kapsamlı tanımı şöyle ifade edilebilir:
“Devlet veya devletin yetkilendirdiği kurum tarafından, kamu hizmetlerinin finansmanı (fiskal
amaç) veya ekonomik ve sosyal yaşama müdahale etmek (ekstra fiskal amaç) için birey ve
firmalardan, kanuna dayanarak, herhangi özel bir karşılık sunmaksızın alınan ekonomik değerdir”
(Bedük, 2010: 276).
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Verginin işlevsel tanımının yanı sıra vergiye biçilen anlamı ifade eden bir başka tanımda,
demokrasinin bedeli olarak görülen vergi, demokratik rejimin doğru işleyebilmesi için
gerçekleştirilen kamu hizmetlerine vatandaşların verdiği destek (Çağan, 1980: 130) olarak ifade
edilmiştir. Diğer deyişle vergi “hak ve özgürlüklerin maliyetine anonim katılma payı” (Yaltı, 2006:
95) olarak tanımlanmaktadır.
TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE UYGULAMALAR
Türk vergi sisteminin gelişimine bakıldığında, geleneklerden aktarılan bir takım uygulama ve
alışkanlıklarla birlikte İslamiyet’in kabulüyle gelen İslam hukuku ve anlayışına yönelik
uygulamaları da içinde barındırmaktadır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Batı devletlerinden
vergi ile ilgili kanunlar alınmıştır. İlerleyen yıllarda ise Avrupa Birliği’ne uyum yasalarının da
etkisiyle kendine has özellikleri olan bir Türk vergi sistemi ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyet Dönemi Vergi Uygulamaları
23 Nisan 1920 tarihinde TBMM‟nin açılması ile birlikte, İstanbul Hükümeti ile yabancılar arasında
yapılan tüm anlaşmaların ve benzeri bağlayıcı hükümlerin yok sayılmasını öngören yasa çıkarılarak,
bağımsızlık yolunda ilk adım atılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla birlikte savaş
ekonomisine geçen Türkiye Devleti’nin ayni ve nakdi ihtiyaçlarının karşılanması için Tekâlifi
Milliye Emirleri yayımlanmış ve halktan gıda, giyim, silah, taşıt vb. malzemeler toplanmıştır
(Varcan, 1987: 45). Kurtuluş Savaşından sonra, sosyal ve ekonomik olarak toparlanma yaşanırken,
17 Şubat 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in teşvikiyle gerçekleştirilen İzmir İktisat
Kongresi’nde çoğunluğu, azınlıkların elinde olan ticaret ve sanayinin milli bir anlayışla yeniden
tesis edilmesi için kararlar alınmıştır. Devlet destekli liberal bir anlayışı benimseyen ve “Misak-ı
İktisadi” olarak adlandırılan bu kararlar dört ana başlıkta toplanmıştır (Vural, 2008: 79-80); piyasa
ekonomisinin geliştirilmesi ve özel girişimciliğin teşviki, millileştirme ve korumacı politikaların
uygulanması, vergi sisteminin modernleştirilmesi ve vergilerin azaltılması, çalışanlara yeni sosyal
hakların tanınması.
Vergi ile ilgili kararların detaylarına bakıldığında, halkın gelir düzeyine göre ayarlanan, üretimin
azalmasını önleyen, sermaye birikimine katkı sağlayan bir anlayış gereği çiftçilerden alınan aşar
vergisi kaldırılmış, ticaretteki temettü vergisi kazanç vergisine dönüştürülmüş ve üretim için
kullanılacak ithal ürünlerden alınan vergiler kaldırılmıştır. Ayrıca hayvancılıktan alınan ağnam
vergisi 1924'te sayım vergisine dönüştürülmüştür. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla düşen vergi
gelirlerinin telafi edilmesi için 1926 yılında Katma Değer Vergisinin ilk şekli olan Umumi İstihlak
Vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Bu sayede vergi yükü köyden şehir ekonomisine kaydırılmıştır.
Yine aynı yıl Veraset ve İntikal Vergisi yürürlüğe girmiş, karayollarının yapımı için yol vergisi
toplanmıştır. Arazi ve binalardan vergi alınmasına devam edilmiştir (Kaya ve Durgun, 2009: 2412).
1929 Buhranıyla birlikte Batılı ülkelerdeki eğilime uyularak Türkiye'de de Keynesyen ekonomi
anlayışına yönelim takip edilmiştir. Liberal ekonomik programdan devletin daha ağırlıklı rol alacağı
karma ekonomik programa geçiş yaşanmıştır. Bu noktada özel sektöre dayalı sanayileşmenin
istenilen düzeyde gerçekleşmediği de ifade edilmektedir. İkinci Dünya savaşı tehdidinin ortaya
çıkmasıyla birlikte 1936 yılında Hava Kuvvetlerine yardım için vergi çıkarılmış ve bu verginin
toplanması ise 1951 yılında yapılan vergi reformuna kadar devam etmiştir. Aynı dönemde ve aynı
tehdide yönelik çıkarılan diğer bir vergi de Varlık Vergisidir. Tüccar, iş adamı, emlak sahibi ve
büyük çiftçilerden oluşan Gayrimüslim azınlıklardan alınan bu vergi tepkilere neden olduğu için
1943 yılında kaldırılmıştır (Altıparmak, 2002: 36).
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İkinci Dünya savaşı sona erdiğinde, Türk vergi sistemi oldukça karmaşık bir bünyeye sahiptir ve bu
sistemi uygulamak zorlaşmıştır. Bu şartlar altında esaslı bir vergi reformunun yapılması kaçınılmaz
bir hal almıştır. 1950 yılında yapılan seçimler sonucunda Demokrat Parti Hükümeti kurulmuş,
liberal bir anlayışın hâkim olacağı bir vergi reformu gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl Kazanç Vergisi
kaldırılmış, onun yerine Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi getirilmiştir. 1950-1960 yılları arasında,
Esnaf Vergisi Vergi Usul Kanunu, Gider Vergisi Kanunu, Emlak Alım Vergisi Kanunu, Motorlu
Kara Taşıtları Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun kabul edilerek vergi reformu gerçekleştirilmiştir. Bu kanunların
hazırlanmasında batı hukukundan özellikle Alman Vergi Kanunlarından yararlanılmıştır. 1984
yılına gelindiğinde Katma Değer Vergisi yürürlüğe girmiştir. 1999 Yılında yaşanan deprem
sonrasında ‘17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen
Depremin Yol Açtığı Ekonomik 16 Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. 2002 yılında ise
Avrupa Birliği uyum politikaları gereğince vergi kanunlarında çeşitli düzenlemeler yapılmış ayrıca
Özel Tüketim Vergisi uygulamaya koyulmuştur. Bu vergi ile birlikte daha önce alınan bazı harcama
vergileri yürürlükten kaldırılmıştır (Arslan, 2012: 12; Erdağ, 2002: 25).
Çalışmada Vergi Sisteminin tarihsel gelişimine genel hatlarıyla göz attığımızda yukarıda anlatılan
düzenlemelerin yanında bazı kanunların kaldırıldığı bazılarının ise revize edildiği görülmektedir.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yapılan vergi aflarıdır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca 36 kez vergi
ve benzeri borçlar için aflar çıkarıldığı ortalama olarak iki yılda bir vergi affı benzeri
düzenlemelerin yapıldığı da üzerinde durulması gereken konuların balında gelmektedir. Türk Vergi
Sisteminin unsurları genel olarak üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar gelir üzerinden alınan
vergiler, mülkiyet üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. Gelir
üzerinden alınan vergiler; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisidir. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler;
Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisidir. Son olarak harcamalar
üzerinden alınan vergiler ise; Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Gümrük Vergisi ve Harçlardır
(Arslan, 2012: 14). Uygulanan vergi düzenlemeleri ve vergi reformlarının başarılı ya da başarısız
olması ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı bazı faktörlere bağlıdır. Genellikle bu düzenleme ve
reformlar gelirin yeniden dağılımı, ekonomik büyüme, sistemin sadeleşmesi ve etkinliği
konusundaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır (Borluk, 2006: 51).
VATANDAŞ İLE DEVLET ARASI İLİŞKİLERDE GÜVEN VE VERGİLEME
Güven, son yıllarda sosyologlar kadar iktisatçılar, siyaset bilimciler ve yönetim bilimciler arasında
da üzerinde sıkça durulan ve tartışılan konulardan birisidir. Örneğin iktisatta Arrow, Axclrod,
Casson, Williamson ve son dönemde güven konusunu İngiltere’de kamu politikası tartışmalarının
merkezine yerleştiren Hutton güven konusuna önemli katkılar sağlamışlardır. Yönetim biliminde
Adler ve Kwon, Krackhardt, siyaset biliminde Putnam ve Fukuyama, sosyolojide ise Giddens,
Granovetter ve Luhmann güven üzerine çalışmalar yapmışlardır.
Sosyal sermaye tartışmalarında güven önemli bir yer tutmaktadır. Bazıları güveni sosyal
sermayenin bir sonucu, bazıları kurucu unsuru, bazıları da her iki şekilde ele almaktadır. Sosyal
sermaye ve güven kavramı arasındaki ayrılmaz ilişki Coleman, Putnam, Fukuyama ve Bourdieu
tarafından açıklanmıştır. Sosyal sermayeyi özellikle katılım ve işbirliğine sağladığı katkılar
açısından inceleyen Putnam, güveni sosyal refahın yaratılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması
için temel motivasyon kaynaklarından biri olarak gören Fukuyama, sosyal sermaye ile beşeri
sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan Coleman ve sosyal sermayeyi toplumun
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biriktirilmiş tarihi olarak gören Bourdieu sosyal sermaye ve güven kavramlarının gelişimine önemli
katkılar sağlamışlardır 2.
Güven, sosyal bilimlerde birçok farklı disiplinlerin konusu olmuştur. Bir kişinin diğer kişiye verdiği
sözlere uygun davranışlarda bulunması ve dürüst davranması, güven olarak tanımlanmaktadır
(Paşamehmetoğlu, 2010: 23). Güven, toplumsal yaşamdan kaynaklanan görevleri, rolleri,
taahhütleri yerine getirmedeki samimiyetin, dürüstlüğün ve erdemin ortaya konması ile
ilişkilendirilen, bireylerin ve kurumların aralarındaki ilişkilerdeki sadakati koruyan “bilinçli
tutarlılık”durumudur (Gökalp, 2003: 163). Fukuyama (2005: 37) güveni, “üyelerinin ortaklaşa
paylaşılan normlara dayalı, belli bir düzen, dürüstlük, işbirliği ve dayanışma içinde davrandığı
toplumda ortaya çıkan beklentiler” olarak tanımlamaktadır.
Gamson (1968), güveni “olasılık” kavramı ile açıklamaya çalışmış, Kobi (1998) “belirsizliklerin
toleransı”, Zucker (1986) ise “beklentiler seti” olarak ifade etmiştir (aktaran Köylü, 2006: 5-6).
Sztompka (1996: 40), güvenin yedi özelliğin kombinasyonundan oluştuğunu ortaya koymuştur.
Bunlar; düzen (regularity), yeterlilik (efficiency), güvenilirlik (reliability), temsil edilebilirlik
(representativeness), açıklık (fairness), sorumluluk (accountability) ve iyiliktir (benevolence).
Güvene taraf olan unsurların bu nitelikleri barındırması güven algısının oluşmasını sağlamaktadır.
Güven kavramı sosyal, kültürel ve ekonomik faktörden de etkilenen bir olgudur. Vatandaşlık bağı
ile bağlı olunan devletin yönetim şekli, siyasal iktidarın bireysel ve toplumsal olarak kabulü, milli
ve manevi duygular, ülkenin gelir düzeyi, gelirlerin eşit dağıtılması, ülkedeki demokrasinin
benimsenmesi gibi birçok faktörün geliştirilip sürdürülmesine ve sosyal sermaye ile bireyler
arasındaki güvenin gelişimine pozitif katkı sağlamaktadır.
Vatandaş İle Devlet Arası Bağın Sürdürebilmesinde Kamu Yönetimine Güven
Kamu yönetimi, ilk çağlardan beri devletin görevlerini yerine getirme aracı olarak Konfüçyüs
(M.Ö. 551-479), Sokrates (M.Ö. 470-399), Platon (M.Ö. 427-347), Aristo (M.Ö. 384-322), İbn
Haldun (1332-1406), Nizam‟ül Mülk (1018-1092), 36 Machiavelli (21469-1527) gibi düşünürler
tarafından tartışılmıştır. 16. Yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar ortaya çıkan kameralizm (I.
Fredrich), merkantilizm (Jean Bodin, John Hales), liberalizm (Adam Smith, John Stuart Mill),
komünizm (Karl Marx, Friedrich Engels), bürokrasi (MaxWeber), teknokrasi ve demokrasi gibi
yönetim anlayışlarıyla birlikte kamu yönetimi farklı kuramsal çerçevelere oturtulmuştur.
Ulus devletlerin ortaya çıkması ile feodal monarşilerin zayıflaması sonucunda vatandaş haklarının
ön plana çıktığı politikalar toplumsal alanlarda dönüşümlere sebep olmuştur (Eryılmaz, 2019: 58).
Geleneksel kamu yönetimi anlayışı akılcılık, biçimsellik, uzmanlaşma ve denetim olguları üzerinde
yükselmiştir. Bu yaklaşımda alanında yetkinleşmiş memurlar, bürokratlar ve teknokratlar ile akılcı
temeller üzerine inşa edilmiş bir örgütsel yapı söz konusudur. Ekonomik değerden ziyade hizmette
eşitlik, tahmin edilebilirlik, kurallara riayet, hesap verebilirlik gibi siyasi ve yasal değerlere
odaklanılmıştır (Yıldırım, 2010: 14). Ne var ki, kamu kurumlarının gittikçe büyümesi ve refah
devleti anlayışının sekteye uğraması aşırı bürokrasiye, merkeziyetçiliğe, verimsizliğe, hantallığa ve
Güven, sosyal sermaye ve demokrasinin sürdürülebilmesi konusunda teoriden uygulamaya Akkaş ve Tekir’in kaleme
aldıkları çalışmaya bakılabilir (Akkaş ve Tekir, 2013). Eserde demokrasinin yaşadığı krizleri çözmede demokrasi açığı
olarak tanımladıkları sosyal sermaye kavramını ve bileşenlerini açıklamaktadırlar. Eser sosyal sermaye kavramı ile ilgili
literatürdeki teorik tartışmalardan hareket etmekte ve demokrasinin sürdürülebilmesinde sosyal sermayenin unsurlarına
dikkati çekmektedirler. Çalışmada güvene dayalı ilişkilerin kurulamadığında veya aşırı kurulduğunda sosyal sermaye
açığının devam edeceği ve demokratik sistemin; kurumları, değerleri ve düzenlemeleri olumsuz etkileyeceği örnekler
ile açıklanmaktadır.

2
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kamu harcamalarının artmasına yol açarak vergileri de artırmış ve devlet-toplum ilişkilerinde güven
krizine neden olmuştur (Eryılmaz, 2019: 58). 1980‟li yıllarda başlayan ve 1990’larda da devam
eden yeniden yapılanma ve özelleştirme yaklaşımları kamu yönetimi alanında yeni bir paradigma
oluşturmuştur. Piyasa temelli kamu yönetimi ve girişimci hükümet gibi adlarla tanımlanan bu
anlayış, iletişim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak özel sektörde gözlemlenen değişimlerin
devlet işleyişine adapte edilmesini ifade etmektedir. Bu dönemdeki gelişmeler, bürokrasinin
azaltılması, özel sektörün teşvik edilmesi, özelleştirme, devletçilik anlayışından yavaş yavaş
uzaklaşılarak serbest piyasa ekonomisine geçilmesi kısaca neo-liberal iktisat anlayışının yayılması
ile sonuçlanmıştır (Bilgiç, 2011: 100-101). Bu gelişmelerin devamı olarak, ilk defa 1989 tarihinde
yayımlanan Dünya Bankası raporunda dillendirilen “yönetişim (governence)” kavramı da kamu
yönetimindeki dönüşümü ifade etmektedir.
Kamu yönetimleri şeffaflaşma ile bireylerin ve toplumların güvenini kazanarak yönetime
katılmalarının önünü açacak uygulamalara başvurmaktadır. Kamu yönetimine olan güvenin
sarsılması genellikle yönetimin kamu yararına aykırı tutum ve eylemleri nedeniyle
gerçekleşmektedir. Siyasi kurumlara karşı güvensizlik sadece Türkiye’de değil, dünyanın gelişmiş
ülkelerinde de karşılaşılan bir sorun olarak görülmektedir. Kamu kurumları, toplum ihtiyaçlarının
giderilmesi için hizmet sunan ve kamusal faydayı hedefleyen faaliyetlerde bulunan otoritelerdir
(Boztepe, 2013: 48). Modern toplumlarda yüz yüze gelmeden gerçekleştirilen “soyut sözleşmeler”
kuruma olan güvenin yeni biçimleridir. Burada güvenin kaynağı, kuruma ait sembolik unsurlar veya
uzman sistemler gibi soyut olan değerlerdir. Örneğin bir doktorun uzmanlığı, bir yargıcın adalet
anlayışı, bir polisin güvenlik algısı buna örnek olarak gösterilebilir. Giddens‟a göre paranın
kullanımı, soyut sistemlere olan güvenin dayanağını oluşturmaktadır. Parasal işlemlerle ilgili
süreçlerde (vergi ve bankacılık işlemleri gibi) hiç karşılaşmadığı kişilerden oluşan kurumlara
güvenmek zorunda olan bireyler için uzman sistemlerin kurulması önemlidir.
Sosyal güven ve uzman sistemlerin birlikte işlediği süreçlerde sistemin karmaşıklığı azalarak bir
denge durumu söz konusu olurken bunun tersi durumlarda güvensizlik ortaya çıkmaktadır (Doğan,
2015: 27). Kamu yönetimine olan güvenin tesis edilmesi kişiler arası güvene göre daha karmaşık ve
kontrolü zor olan bir süreçtir. Kurumlarda güven yaratmanın temel şartları; daha önce
gerçekleştirilen faaliyetlerin ve hedef kitleden elde edilen verilerin değerlendirilmesi, beklentilerin
doğru yerde ve zamanda karşılanması, kurum çalışanlarında bütünlüğün sağlanması ve geniş ölçüde
ilginin ve katılımın oluşturulması ile mümkündür (Asunakutlu, 2001: 3). Burada güvenin iki
özelliğinden bahsedilebilir. İlki, hizmeti sunan kuruma olan güvendir. İkincisi ise hizmet
sunumunun işleyiş biçimidir (Carter ve Weerakkody, 2008: 475). Kullanılan araç ve yöntemlerin
uygunluğu, etkinliği ve yerindeliği zaman içerisinde bu mekanizmalara karşı olan güven
duygusunun güçlenmesini ve devamlılığını sağlamaktadır. Türkiye’de kamu yönetimine güven ile
ilgili akademik düzeyde kamuoyu araştırmaları yapılmıştır.
Keyman ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen “Yeni Anayasa’ya Doğru Türkiye’de Kurumsal
Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi” başlıklı çalışmada son yıllarda giderek artan bir
biçimde kutuplaşma sorunu yaşandığına, kutuplaşmanın farklı kimliklerin birlikte yaşayamaması ve
birbirlerine güvenmemesine neden olduğuna ve demokrasinin güçlenmesinin önünde bir engel
olduğuna değinilmiştir. Devlete, hukuka ve başkalarının değerlerine güvenmeyen bireyler, kendi
sorunlarını çözme noktasında değerlere ve kurallara uymamayı meşru görmektedirler.
Erdoğan (2014: 48) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 1999, 2003, 2008 ve 2012 yıllarında
gençlerin siyasete katılımı ölçülmüş ve katılımı etkileyen boyutlardan birisi de devlet kurumlarına
güven olarak belirlenmiştir. Çalışmada güven sürecinde etkili olan faktörler; kurum çalışanlarının
performansı, hizmetlerden memnuniyet, algılama farklılıklar, beklentilerin karşılanma düzeyi,

https://www.29ekim.org/

500

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
29-31 Ekim 2020 / ANKARA
geçmiş tecrübeler, değişim ve yeniliğe uyum, kurum kültürü ve kurum yapısı, genelleme ve
farklılaştırma, etkin odakların yönlendirmeleri, post modern etkiler, politik faktörler, teknoloji (EDevlet Uygulamaları), büyük toplumsal olaylar, yönetişim yaklaşımları şeklinde sıralanmıştır
(Köylü, 2006: 177).
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) yaptığı “Hanehalkı Gözünden Kamu
Hizmetleri ve Yolsuzluk” başlıklı araştırmada, 2000, 2004, 2008 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen
çalışmalar karşılaştırılmıştır. Çalışmada toplumun kamu kurumlarına olan güvenlerinin ekonomik
ve siyasi istikrar ile bağlantılı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir.
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen Darbe girişimi sonrası yapılan araştırmalarda kamu kurumları,
özel kurumlardan daha güvenilir bulunmuştur. Siyasal istikrar, bireyler arası güçlü ilişkiler, güven
temelli devlet-vatandaş ilişkisi, geleceğe dair duyulan endişe, yüksek aidiyet duygusu ile kurumlara
ve yöneticilere duyulan güven düzeyi arasında bir ilişkinin söz konusu olduğu belirtilmiştir.
Kamu yönetimine güvenin sağlanması vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiye bağlıdır. 15 Temmuz
2016 darbe girişiminden sonra yapılan bu araştırma da göstermiştir ki devlet ile vatandaş arasındaki
ilişkinin temelini güven duygusu oluşturmaktadır. Mükellefler ile devlet arasındaki güven ilişkisinin
belirleyicisi ise mükelleflerin kamu hizmetlerinden elde ettiği fayda ile ödedikleri verginin
karşılaştırılmasından elde edilen sonuçtur. Bu açıdan baktığımızda da mükelleflerin devlet ile olan
ilişkisinin belirleyicisi kamu hizmetlerinden elde ettiği tatmin düzeyidir denilebilir. Mükellef
açısından kamu yönetimine güvenin oluşmasında, iyi bir kamu mali yönetim sistemin etkili
olduğunu da söylemek mümkündür. Özellikle, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu iyi bir
kamu mali yönetimi sisteminin olmazsa olmaz şartlarındandır. Sonuç olarak vergi mükellefleri
devletin siyasi, hukuki ve ekonomik yapısına duydukları güven oranında vergi ödeme konusunda
istekli olacaklardır
Bireyden Devlete Güvenin Tezahürü Olarak Vergi
Bireyleri gönüllü olarak vergi ödeme ve ödememeye yönelten pek çok faktör bulunmaktadır.
Geleneksel vergileme teorisinin özünde bir ekonomik faaliyet olan vergi olgusunun; ekonomik
faktörler dışında kalan diğer sosyal, kültürel, kurumsal, siyasal, yönetimsel, dinsel ve etik faktörler
genelde ihmal edilmiştir. (Aktan ve Çoban, 2006: 138)
Vergi adaleti, vergi afları, vergi cezaları, ideal vergilendirme ilkeleri, vergi yönetiminin kalitesi,
vergi denetiminin etkinliği, vergi oranlarının vergi ödeme gücüne göre belirlenmesi gibi hususlar
bireylerin, devlete olan güvenlerini doğrudan etkilemektedir. Örneğin ekonomik bir faktör olan
vergi aflarının belirli bir kesime yapılması ya da düzenli vergi ödeyen kişilerin bu aflarlardan
yararlanmayarak, paranın zamansal değeri açısından zarara uğramaları, kişilerin vergi ödemeye
karşı olan güvenlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca kayıtsız ekonomiye karşı olan denetimin
etkin olarak gerçekleştirilmediği durumlarda bireyler ya da kurumlar, cezalandırmanın olmadığına
veya cezaların caydırıcı olmadığına yönelik bir algılama içerisine girmektedirler. Vergi yönetimine
ve denetimine karşı güven eksikliğine sebep olan bu durumlar kayıtsız ekonominin artmasına neden
olmaktadır.
Geleneksel vergileme teorisinde vergiye gönüllü uyumu belirleyen en önemli faktör olarak,
ekonomik faktörler ele alınmıştır. Bu çerçevede verginin konusu ve bireylerin ödeme gücü,
yükümlülerin vergi yükünü hissetme dereceleri, vergi baskısı ve vergi tazyiki, vergilemede
yükümlünün adalet ve eşitlik algılaması, yükümlülerin verginin harcandığı yerler konusundaki
algılamaları, kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyi, mali rant ve mali sömürü gibi faktörlerin
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bireylerin, vergi ödeme ya da ödememe karar ve tercihlerini belirlemede etkili olduğu kabul
edilmiştir. Bireylerin vergiye yönelik psikolojik tutumlarını ve davranışlarını belirlemede etkili olan
faktörlerden birisi de verginin ne üzerinden alındığı ve vergilemede ödeme gücünün dikkate alınıp
alınmadığıdır.
Vergilemede ödeme gücünü tespit eden dolayısıyla verginin ne üzerinden alındığını belirleyen
ekonomik göstergeler gelir, servet ve tüketim harcamalarıdır. Gelir, özellikle şahsilik özelliği
nedeniyle tercih sebebi olmaktadır. Bunun yanında gelir unsurunun ortaya çıkardığı adaletsizlik
algısı ve gelirin tasarrufa ayrılan kısmının da vergileme kapsamına alınması ile gelirin ödeme gücü
göstergesi olarak tercih edilmesi açısından tüketim harcamalarının vergilendirilmesi ön plana
çıkmaktadır (Aktan ve Çoban, 2006: 138).
Sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler birlikte ele alındığında, örf ve adetlerin, sosyal sermayenin,
sosyal normların, toplumların sahip olduğu kültürel değerlerin vergi bilincinin oluşmasına hizmet
ettiği görülmektedir. Bu faktörlerin bileşimi toplumların tarihsel gelişimi içerisinde kolektif bilinç
ortaya çıkmaktadır. Kolektif bilincin bireysel boyutu olan vatandaşlık bilincinin bir gereği de vergi
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir. Diğer deyişle vergi bilincinin oluşmasıdır. Bu
konuda bireyleri motive eden unsur da güven olgusudur.
Sosyal normlar, esasen bir toplumun kültürünü oluşturan ve değerlerini yansıtan faktörlerdir. Bir
toplumun kültürel alt yapısı ile vergiye gönüllü uyum arasında yakın bir ilişki söz konusudur.
Ahlaki değerlerini belirli örf ve adetlere bağlayan toplumlarda vergi kültürü de gelişmiş
seviyededir. Toplumsal yaşamda güven, erdem, demokrasi kültürü, kurumsallaşma, sosyal normlar
ve benzeri unsurlar sosyal sermayeyi oluşturmaktadır. Sosyal sermayesi güçlü olan toplumsal
kültürde vergi bilincinin yerleşmesi daha hızlı gerçekleşmekte, böylece vergiye gönüllü uyum da
kolaylaşmaktadır (Aktan ve Çoban, 2006: 148). Aile kurumu da vergiyi ilgilendiren unsurlar
barındırmaktadır. Kişi başı gelir, aile ölçeği (kaç kişiden meydana geldiği), bakmakla yükümlü
olunan kişi sayısı, kadının iş hayatındaki yeri ve önemi gibi hususlar vergiye karşı tutumları
etkilemektedir (Çomaklı, 2008: 220).
Dinsel faktörler; dinler ve inançlar, suçluluk duygusu, görev ahlakı, sosyal stigma (damgalama) ve
etiktir. Aynı şekilde suçluluk ve sorumluluk duygusu, görev ahlakı ve toplum tarafından
dışlanma/damgalanma korkusu (sosyal stigma) gibi etik sebepler bireylerin kendilerini psikolojik
olarak rahat ve güvende hissetmeleri için vergi ödemeye uyum göstermelerini sağlamaktadır. Eski
dönemlerden itibaren inanç sistemleri ile devlet yönetimi arasındaki ilişkiler bireylerin hayatları ve
toplum düzeninin oluşturulması açısından belirleyici olmuştur.
Dinsel inanç ile gönüllü vergi ödeme eğilimi arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Yaşamını
önemli ölçüde dini referanslara dayalı olarak sürdüren bireyler, doğal olarak kutsal kitaplar ve diğer
dini referansların vergileme konusundaki emir ve tavsiyelerine uyma eğilimi gösterirler. Örneğin
İslam inancındaki zekat, haram ve faiz gibi kavramlar bireylerin ekonomik ilişkileri üzerinde son
derece etkili olan kavramlardır. Bunun yanında bireylerin sahip olduğu ödev ve sorumluluk ahlakı
da hem din ile hem de din dışı toplumsal normlarla belirlenmiş olan anlayışlar olarak kişinin vergi
ödeme eğilimlerini etkilemektedir (Aktan ve Çoban, 2006: 150). Ayrıca beyana dayalı olan vergiler
söz konusu olduğunda doğru bilgilerin paylaşılması, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma gibi yollara
başvurulmaması yine dini ve ahlaki değerleri ilgilendiren konular olarak değerlendirilmektedir
(Çomaklı, 2008: 218).
Bireylerin vergi ödeme(me) kararlarını etkileyen siyasal ve yönetimsel faktörler; katılımcılık,
yerinden yönetim, yönetimin ve siyasal sistemin kalitesi, yönetişim ve devlete güven olarak
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sıralanmaktadır. Bireylerin devlet yönetimine olan ilgi düzeyi ve katılımı vergiye olan bakış
açılarını etkilemektedir. Formel görev ve sorumluluk sistemi içerisine girmeyen ve zorlamaya
dayalı olmayan, kurumsal çıkar kaygısıyla ortaya konan davranışları tanımlayan “kurumsal
vatandaşlık davranışı” bu durumu ifade etmektedir. Gönüllülük esasına dayanan bu katılımcı
vatandaşlık düzeyi devlet yönetiminin daha etkin ve verimli işlemesi için görev ve sorumlulukların
ötesine geçen bir bağlılığın göstergesidir (Aktan ve Çoban, 2006: 149).
Bireylerin devlete olan güvenlerinin en belirgin şekli katılımcılık düzeyleridir. Devlet ile vatandaş
arasındaki güven seviyesinin yüksek olması denetim sistemine olan ihtiyacın azalmasına neden
olacaktır. Böylece denetimden kaynaklanacak maliyetlerin de düşeceği bir ortam oluşmaktadır.
Vatandaşın hukuk sistemine olan güveni, cezaların caydırıcı olduğuna dair algının yerleşmesine,
vergi mükelleflerinin hem cezalardan sakınmalarına hem de gönüllü vergi uyumuna sebep olacaktır
(Torgler, 2003: 7). Bu güvenin gerçekleşmesi için ön koşul, yönetim ve siyasal sistemin niteliğidir.
Vatandaşın beklentilerini karşılayan, yolsuzluk vb. uygulamaların olmadığı, hizmetlerin eşit olarak
yerinde ve zamanında sunulması gibi yönetimi ilgilendiren unsurların vatandaşlar tarafından
algılanma düzeyi güven olgusunu da etkilemektedir.
Bireylerin, siyasal iktidarı benimseme durumu da vergiye olan bakış açısını etkilemektedir.
Parlamenter demokrasilerde siyasi iktidara sahip olan siyasi partilerin uyguladıkları programların
içinde kamu harcamaları ve vergi uygulamalarının yapısı da yer almaktadır. Seçim sonucunda
yönetimi üstlenen siyasi partiler, seçmenlerine veya muhaliflerine yönelik alacakları bu kararlarla
hem ülkenin hem de kendilerinin geleceğini belirlemektedirler. Bu durumda kendisini iktidarla
özdeşleştiren bireyler, vergi ve benzeri kararlara destek verme eğilimi göstereceklerdir. Tam tersi
durumda ise vergi vermeme veya kaçınmaya kadar gidebilecek muhalif tavırlar sergileyen kitleler
de söz konusu olacaktır (Çomaklı, 2008: 219-220).
Bireylerin ideolojik görüşleri de vergiye karşı olan tutumlarını etkileyebilmektedir. Örneğin liberal
anlayışta devletin gücünün olabildiğince azaltılması böylece vergilerin de düşürülmesi görüşü
hakimdir. Özel mülkiyete müdahalenin olmadığı özgür bir toplumsal yapıyı idealize eden
liberallerin vergi ödeme eğilimlerinin düşük seviyede olduğu söylenebilir (Aktan ve Çoban, 2006:
151). İnançtan ideolojiye kültürden ekonomiye kadar birçok faktör bireylerin vergiye karşı tutum ve
davranışlarını etkilemektedir. Bu tutum ve davranışlar bireylerin vergi ödeme/ödememe, doğru
bilgilerin paylaşılması ya da gizlenmesi gibi tepkisel sonuçların kaynağını da oluşturmaktadır.
Bireyler arası güven duygusunun hakim olduğu toplumlarda devlete olan güven, bireyler arası
güvenin tesis edilemediği toplumlara göre daha güçlü olur. Bu nedenle kamu politikalarının
belirlenmesi, yönetimi ve bu politikaların uygulanması sürecinde halk desteğini kazanmak
isteyenlerin; öncelikle toplumsal güveni tesis edip koruması, bunları korumak için de sosyal,
ekonomik ve siyasi ilkeleri uygulaması gerekmektedir. Toplumsal yaşam için gerekli olan ortak
değerlerin oluşması ancak bu ilkelerin uygulanmasına bağlıdır. Toplumsal güven kaybolunca
toplumsal bütünlükte sağlanamaz. Bu nedenle devleti devlet yapan en önemli unsurlardan birisi
olan vergiler adil ve etkin bir şekilde olmazsa devletler vatandaşlarının güvenini kazanamazlar.
Vergileme Karşısında Vatandaş Eğilimleri
Vergi kavramı, sosyal bir olgudur. Vergiye yönelik uyumun sağlanabilmesi için mükelleflerin
vergiye ve kamu yönetimine olan bakış açısının incelenmesi önemlidir. Vergi, vergi ödemekle
yükümlü mükelleflerin gelirinde belirli bir miktarda azalmaya neden olmasının yanında yasal
zorlamalara muhatap olan vatandaşlar üzerinde olumsuz yönde tepkilere neden olmaktadır.
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Yürürlüğe konulan her yeni vergi, mükelleflerin üzerinde ödevden çok yük oluşturmaktadır.
Mükellefler de gelirlerinin bir kısmını kendi elleriyle devlete vermek istememektedirler.
Mükelleflerin gösterdikleri tepkiler ise genelde olumsuzdur. Vatandaşların kamu kurumlarına
güvenini etkileyen faktörlerin başında kurumun kimliği, verdiği hizmetin kalitesi, personelin
dürüstlüğü; yöneticilerin karar alırken ve uygularken uymaları gereken tarafsızlık ilkesi, sosyal
adalet, saydamlık, hesap verebilirlik ve kamu yararını gözetmek gibi ilkelerin geldiği söylenebilir.
Mükellef davranışlarının nedenlerine bakıldığında, vergi af ve cezalarının uygulama biçimi,
mükelleflerin diğer vergi mükellefleri hakkındaki görüşleri, vergi ödeyenlerin kişisel özelliklerinin
vergiye karşı tutumlarında etkili olması gibi nedenler sayılabilir.
Vergi denetim ve cezalarının yüksek olduğu bir sistemde mükellefler vergiden kaçınma yollarına
başvurmayacaklardır. Mükelleflerin vergiye karşı olan bakış açısı olumlu hale getirildiğinde vergi
oranlarında bir artış gözlenecek; bunun sonucunda mükellefler vergiyi üzerlerinde bir yük olarak
değil de verginin ödev olduğu bilinciyle hareket edip vergisini ödeyecektir. Sonuç olarak sosyal ve
ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak oluşturulacak vergi politikalarının mükellefler
üzerinde olumlu etki göstereceği söylenebilir.
15 TEMMUZ 2016 SONRASI VERGİ MÜKELLEFLERİNİN GÜVEN ALGISI
Vatandaşlar ile devlet arasında ki ilişkiler yasal düzenlemeler ile belirlenmiş olsa da ilişkilerin,
işleyişe olumsuz etki eden konuların başında güven sorununun geldiği söylenebilir. Yönetim ile
vatandaş arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi için “güven” kavramı en temel unsurlardan
birisidir. Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete ne kadar güven duyduğu veya güven duyması
için gerekli unsurların neler olduğu, genellikle kamu yönetiminin işleyişiyle kendini
göstermektedir. Devlet ile vatandaş arasındaki güvensizlik olgusu, kamu yönetiminin işleyişini de
olumsuz etkilemektedir. Bu durum yönetimin yozlaşmasına sebep olmakta ve vatandaş ile yönetim
arasındaki ilişkiyi kısır döngü içine sokmaktadır. Ayrıca kişilerin temel haklara ve özgürlüklere
erişimleri konusunda karşılaştıkları güçlükler, ihlaller veya hakların kullanılmasında yaşanan
aksaklıklar ile hukuk devletinin gereklerinin yerine getiril(e)memesi, kamu yönetiminde etkin ve
verimli bir işleyişin gerçekleş(e)memesi gibi değişik biçimlerde ortaya çıkan sorunların temelinde
güvene dayalı ilişkilerin kurulamamış olduğu söylenebilir. Kısaca çeşitli faktörlerin altındaki neden
güven sorunudur denilebilir.
Toplumsal yaşamda bireylerin, ortak bir yaşam alanını paylaşabilmesi ve toplumsal düzenin
korunabilmesi için birbirlerine ve toplumsal sistemin önemli unsurları olan kurumlara ve
kuruluşlara inanması ve güvenmesi gerekmektedir. Kısaca güven sadece toplumsal ilişkilerde değil
toplumun devlet ile olan ilişkilerinin sağlıklı sürdürülebilmesinde de önemlidir.
Devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak açıklanan verginin, kamu
gelirlerinin yaklaşık %80-90‟lık kısmını oluşturduğu dikkate alındığında, vergi mükelleflerinin
güven algılarında etkili olan faktörlerin incelenmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır. Mükelleflerin
güven algısının irdelendiği çalışmada; güven algısına etki eden faktörlerin neler olduğu, güvenin
mükellef davranışlarına nasıl yansıdığı ve vergi mükellefleri gözüyle devlete olan güvenin boyutu
ele alınmıştır.
Araştırmanın Amacı Ve Önemi
Araştırmanın amacı Uşak ilindeki vergi mükelleflerinin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası
vergilendirmeye ve vergi kurumlarına yönelik güven algısının belirlenmesi ve algının demografik
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Formda araştırmaya dâhil olan
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bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi demografik özelliklerini ortaya koymaya yönelik
soruların yanı sıra; vergi dairelerine duydukları güven düzeylerini tespit etmeye, güven
düzeylerinin düşük olduğunu belirten bireylerin kamu kurumlarına yönelik bu güven algısının
hangi unsurlardan kaynaklandığını tespit etmeye yönelik sorular da yer almıştır.
Vatandaşlar ile devlet arasında ki ilişkiler yasal düzenlemeler ile belirlenmiş olsa da ilişkilerin,
işleyişe olumsuz etki eden konuların başında güven sorununun geldiği söylenebilir. Yönetim ile
vatandaş arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi için “güven” kavramı en temel unsurlardan
birisidir. Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete ne kadar güven duyduğu veya güven duyması
için gerekli unsurların neler olduğu, genellikle kamu yönetiminin işleyişiyle kendini
göstermektedir. Devlet ile vatandaş arasındaki güvensizlik olgusu, kamu yönetiminin işleyişini de
olumsuz etkilemektedir. Bu durum yönetimin yozlaşmasına sebep olmakta ve vatandaş ile yönetim
arasındaki ilişkiyi kısır döngü içine sokmaktadır.
Kişilerin temel haklara ve özgürlüklere erişimleri konusunda karşılaştıkları güçlükler, ihlaller veya
hakların kullanılmasında yaşanan aksaklıklar ile hukuk devletinin gereklerinin yerine
getiril(e)memesi, kamu yönetiminde etkin ve verimli bir işleyişin gerçekleş(e)memesi gibi değişik
biçimlerde ortaya çıkan sorunların temelinde güvene dayalı ilişkilerin kurulamamış olduğu
söylenebilir. Kısaca çeşitli faktörlerin altındaki neden güven sorunudur denilebilir. Toplumsal
yaşamda bireylerin, ortak bir yaşam alanını paylaşabilmesi ve toplumsal düzenin korunabilmesi için
birbirlerine ve toplumsal sistemin önemli unsurları olan kurumlara ve kuruluşlara inanması ve
güvenmesi gerekmektedir. Güven sadece toplumsal ilişkilerde değil toplumun devlet ile olan
ilişkilerinin sağlıklı sürdürülebilmesinde de önemlidir.
Bu çalışma toplumsal ilişkilerin kaynağını oluşturan sosyal sermayenin önemli bir unsuru olan
güven kavramının, 15 Temmuz 2016 sonrasında Uşak ilinde vergi mükelleflerinin güven algısı
üzerine yapılmış bir çalışma ile literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Devletin gerçek ve tüzel
kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak açıklanan verginin, kamu gelirlerinin yaklaşık %8090’lık kısmını oluşturduğu dikkate alındığında, vergi mükelleflerinin güven algılarında etkili olan
faktörlerin incelenmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır. Mükelleflerin güven algısının irdelendiği
çalışmada; güven algısına etki eden faktörlerin neler olduğu, güvenin mükellef davranışlarına nasıl
yansıdığı ve vergi mükellefleri gözüyle devlete olan güvenin boyutu ele alınmıştır. Çalışma
kapsamında mükelleflerin kamu kurumlarına yönelik güven algılarına etki eden faktörlerin ortaya
konması amaçlanmıştır. Araştırma ile hedef kitlenin Türkiye’deki kamu kurumlarına yönelik
güveninin ne düzeyde olduğuna ve kamu kurumlarına yönelik güven oluşumunu etkileyen
kriterlerin neler olduğuna yönelik de verilere ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında eğitim
düzeyi ve yaş değişkenleri açısından kamu kurumlarına yönelik güven algısının, grup ortalamaları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığının ortaya konması da
amaçlanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Güven her türlü birlikteliğin en temel koşullarından biridir. Bireyle birey, bireyle devlet ve devlet
ile devlet ilişkiler güvene dayalı sürdürülebilir. Güven olmadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün
değildir. Bu açıdan bakıldığında ilişkilerin sürekliliğini, yapısını, gücünü ve derecesini belirleyen en
önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal, siyasal ve toplumsal ilişkilerin vazgeçilmezi olan
güven kavramı, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin dolayısıyla kamu yönetiminin de olmazsa
olmaz unsurudur.
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Güven bireylere birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşayabilme imkânı sunmaktadır. Bireyin
yaşantısında karşılıklı ilişki ve işbirliği kurabilmesi de güvene bağlıdır. Resmi ilişkilerde kurumsal
güven önemlidir. Kurumsal güven, kurumların kurumsallaşmış olmaları ile yakından ilişkilidir.
Kurumun vizyonu, misyonu, çalışma prensipleri, kuralları açık ifade edilmiş, değişime ve yeniliğe
açık, şeffaf ve hesap verebilir olması, güven düzeyini yükseltir. Kısaca sosyal güveni yüksek
bireyler daha rahat, mutlu, katılımcı, aktif bir yaşantı sürdürürken topluma ve kurumlara güveni de
yüksek olacaktır. Bunun yanında kurumların, objektif, şeffaf, açık kurallarla ve liyakat sahibi
kişilerce yönetilmesi kişilerin, kurumlarla olan ilişkisini olumlu etkileyecektir. Hükümet, kurum ya
da sistemin toplumun beklentilerine karşılık verebilmesi, ihtiyaçlarını giderecek düzeyde hizmet
sunabilmesi, kişilerin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek politikalar izleyebilmesi, sosyal ve
kurumsal güveni olumlu etkileyecektir.
Çalışmada kullanılan anket uygulaması Uşak ili Vergi Dairesine bağlı 201 vergi mükellefine
uygulanmıştır. Bu çalışmada 15 Temmuz 2016 sonrasında güven kavramının devletin en önemli
gelir kaynağı olan vergileri ödeyen mükellefler tarafından nasıl algılandığını belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Mükelleflerin çoğunluğu vergiyi, devletin vatandaşlara kamu hizmeti sunabilmek için yaptığı
harcamaların karşılığı ve gelecekte varlığını daha iyi sürdürebilmesi için zorunlu olan bir ödeme
olarak görmektedir. Verginin zorunlu olmasının nedeni ise vatandaşlık ödevi olmasından kaynaklı
olarak kanunda yer almasıdır. Verginin tanımına ilişkin önermelerden elde edilen sonuçlara göre,
Uşak ilinde araştırma sonucunda vergi mükelleflerinin vergilendirmeye ve vergi kurumlarına
yönelik güven algısının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Çalışmada, mükelleflerce vergi yükünün yüksek olduğunu düşünenlerin sayısının fazla olduğu
görülmektedir. Bu sonuç esasen vergilerin etkin bir şekilde kullanılmadığını ifade etmektedir.
Araştırma sonucunda vergi mükelleflerinin ödedikleri verginin nerelere harcandığını bilmek
istedikleri, vergi oranlarının yüksek olmasının vergi kaçakçılığına etkisi olduğunu, Türkiye’de
gereğinden fazla vergi türü olduğunu, ülkemizde vergilerin adaletsiz olduğunu, kişi başına düşen
milli gelir dikkate alındığında vergi oranlarının yüksek olduğunu, ödenen vergilerin nerelerde
kullanıldığının bilinmesinin devlete olan güveni artıracağı belirlenmiştir. Ayrıca ülkemizde adil bir
vergileme sistemi bulunmadığını, vergi mevzuatımızın karmaşık, karışık ve zor olduğunu da
belirttikleri görülmektedir.
Vergilerin hangi oranda nerelere harcandığının bilinmek istenmesi, anketten çıkan önemli
sonuçlardan bir tanesidir. Vergilerin toplanırken adaletli ve herkesten geliri oranında tahsil edilmesi
mükelleflerin en temel beklentileri arasındadır. Mükellefler, ödedikleri verginin ihtiyaç duyulan
alanlar için kullanıldığını bilirlerse vergi ödemede zorunluluk yerini gönüllülüğe bırakacaktır.
Dolayısıyla mükellef devlete güven duyacak bu da onun vergiye gönüllü uyumunu daha da
arttıracaktır. Bu noktada vergi borcunu zamanında ve eksiksiz olarak ödeyen mükellefleri
ödüllendirmek de etkin bir yol olabilir.
Mükelleflerin vergilere ve vergilemeye karşı verdiği cevaplar aslında kamu yönetimine ve onun
işleyişine karşı güven düzeyleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Mükelleflerin vergi
karşısında diğer vatandaşların davranışlarına yönelik sorulara verdiği cevaplardan çıkarılan sonuçlar
ise; çoğunluğunun başkasının vergi mükellefiyetini yerine getirmemesinden etkileneceğini, vergi
kaçakçılığının yaygın olmasından dolayı vergi ödeme isteğinin azalacağını ve ülkemizde vergi
kayıplarının ve kaçaklarının bu nedene bağlı yaygın olarak artacağı yönündedir. Vergi ahlakına
ilişkin geri kalan önermelere verilen yanıtlara göre mükellefler, yüksek vergi oranları karşısında
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vergiden kaçınmanın doğal olduğunu, vergileri düzenli ödemek yerine vergi aflarından
yararlanmayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir.
Vatandaş vergi affının çıkacağı düşüncesi ile vergi ödemekten kaçınmaktadır. Çalışma vergi
aflarının mükelleflerin tutum ve davranışları üzerindeki olumsuz etkiyi gözler önüne sermektedir.
Vergi aflarının vergilemenin en önemli kavramlarından biri olan adalet ilkesini çiğnediği
düşünülmektedir. Devletin vergi aflarını ekonomik bir kaynak olarak görmesi, vatandaşın da
çıkarılan bu aflardan sağlanan kaynağa devletin sıklıkla başvurduğu ve vuracağına yönelik
düşüncesi, devletin adalet ilkesinden sapması olarak değerlendirilmektedir. Adaletin olmadığı yerde
güven duygusundan da bahsetmek mümkün değildir. Cumhuriyet döneminde 36 kez vergi affı
yapılmıştır. Her yeni çıkan vergi affının son bir fırsat olduğu söylenmiş fakat son olmadığı da
yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır. Buradan yola çıkılarak vergiye karşı güven algısının
oluşumunu hem kişisel kaynaklı hem de kişisel olmayan faktörlerden yani vergi politikalarını
hazırlayanlardan kaynaklı olduğunu da söylemek mümkündür. Tüm bu faktörler vergi
mükelleflerinin güven algısını olumsuz etkilemektedir. Mükelleflerin büyük çoğunluğuna göre
vergi afları dürüst mükellefleri cezalandırmaktadır. Bu durum da devlete olan güveni sarsmaktadır
Araştırma sonucunda vergi mükelleflerin vergilendirmeye ve vergi kurumlarına yönelik güven
algısının cinsiyete, mezuniyet durumuna, aylık gelire, mesleğe, mükellefiyet süresine göre de
istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Güvenle ilgili yapılan
demografik değerlendirmelere ek olarak bireylerin aile ve akraba üyelerine güvenmekte oldukları
ancak akrabalık bağı dışında olanlara karşı güven noktasında ciddi sorunlar yaşadıkları
anlaşılmaktadır. Ülkemizde yakın arkadaşlıklar, akrabalıklar ve aile üyeliği gibi gruplar arasındaki
ilişkilerde sosyal sermaye düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Ancak bu sonucun
vatandaşın kurumlara olan güvenini olumsuz yönde etkilediği de söylenebilir. Bir diğer ifadeyle aile
ve akraba üyelerine güven oluşturan duygusal bağın, kurumsal ilişkilerde de sürdürülmeye
çalışılması devlet kurumlarının kurumsallaşmasını da olumsuz etkilemektedir. Kurumsal güven;
ilkelere, değerlere ve kurumlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumsallaşamayan yani kişilere
ve kişisel ilişkilere bağlı kamu idarelerinde (nepotizm) kurumsal güven açığı yaşanmaktadır.
Kurumsal güven açığının olduğu toplumlarda ise demokratik sistemi sürdürmek de güçleşmektedir.
Sosyal sermaye bireylerin ve toplumların yaşamlarında mevcut ve geleceklerine yönelik sahip
oldukları bakiyeleri ile ilişkilidir. İlişki bakiyesi olumlu anlamda arttıkça bireylerin özgüvenleri
arttığı gibi toplumsal yaşamları da zenginleşmekte ve sorunlar daha kolay çözülmekte ve sistemin
sürdürülmesini de olumlu etkilemektedir. Bireylerin ve toplumların sosyal sermaye bakiyesi de
karşılıklı güvene dayalı ilişkilerle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle güven kavramıyla sosyal
sermaye arasında doğrudan ilişki olduğu ileri sürülebilir. Güven düzeyi arttıkça bireyden topluma
ve devlete ilişkiler istikrarlı ve insicam içerisinde sürdürülebilmektedir.
Devlete karşı güvenin oluşması, toplumsal düzen ve dayanışmanın tesisi için hayati önem
taşımaktadır. Güvenin tesis edilemediği toplumlarda vatandaşlar mevcut sisteme karşı direnç ve
çatışma içerisine girebilirler. Bu durum, vatandaşların önce siyasi sisteme karşı yabancılaşmasına,
daha sonra da karar alma süreçlerinden çekilmesine neden olup; vatandaşların aidiyet duygularının
yok olmasına sebep olabilir. Güvensizlik ortamının siyasi sistemde oluşturduğu boşluklar, devletin
meşruiyetinin sorgulanmasına, bunun sonucu olarak da alternatif yönetim sistemlerine yönelimlerin
artmasına neden olmaktadır. Vatandaşların mevcut performansı yanlış değerlendirmesi ve bilgi
eksikliği içinde bulundukları sosyal yapı gibi nedenler güvensizliği, bir algı yanılması olarak da
ortaya çıkarabilmektedir. Bu eksikliğin ya da algı yanılmasının giderilmesi için de şeffaf
bilgilendirme ile belirsizliklerin yok edilmesi gerekmektedir.
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Görüldüğü gibi devlete ve onun kurumlarına duyulan güven, kamu yönetiminin işleyişi ve
kurumların güvenilirliğine bağlıdır. Kamu yönetimine güvensizliğin nedenleri arasında
vatandaşların devlete ve onun kurumlarına güvenmesi arasında sıkı bir bağ vardır. Güvenip
inanmadıkları bir kurumda yer almama isteği çoğu zaman demokratik sürece olan güvensizliğinin
bir göstergesi olabilir.
Vergi mükellefleri açısından ele alacak olursak mükellefler; kamu yönetiminin yapısına duydukları
güven derecesi oranında vergi ödeme konusunda istekli olacaklardır. Bireylerin devlete olan
güvenleri ile vergi sistemine olan güvenleri arasında bu anlamda sıkı bir ilişki vardır. Mükelleflerin
devlete karşı tutumlarıyla güven algıları arasındaki bu anlamlı ilişki; vergi ödedikleri otoritenin her
zaman ve her şartta kendilerini koruyan, kollayan, refah içinde yaşamaları için çabalayan ve
varlığını, vatandaşlarının varlığına borçlu sayan bir varlık olarak görmek istemelerinden
kaynaklanmaktadır. Bu isteğin karşılanma derecesi “vergi mükelleflerinin güven algılarını”
oluşturmaktadır. Güven algısı artan mükellef, devletin kendisine adaletli davrandığını hissedip
ödediği vergiler ile yatırımlar arasında doğru orantı kuracak, ödediği vergilerin kendisine yapılan
hizmetler olduğu bilinci içinde hareket edecek ve vergi ödemenin vatandaş olmanın gereği olduğu
inancında yaşayacaktır. Vergi mükelleflerinin kurumsal güvenlerinin ölçütünün ödedikleri
vergilerle, almış oldukları kamusal mal ve hizmetler arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu da buradan
hareketle söyleyebiliriz.
Sonuç olarak 15 Temmuz 2016 Kalkışması sonrasında insanların güvene dayalı ilişkilerini
sürdürmede güçlük çektikleri söylenebilir. Kalkışmanın vatandaşların kamu kurumlarına olan
güven duygusu üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Vatandaşların 15 Temmuz Darbe girişimi
sonrasında kamu kurumlarına güvenmeleri adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat ilkesinin
uygulanması ve karar alma süreçlerine aktif katılmalarıyla sağlanabilir. 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra Türk toplumunda düşük olan güven duygusunun daha çok düştüğünü söylemek
mümkündür. Toplumdaki güvensizlik hem bireylere hem de kurumlara karşı oluşmuştur. Devlet ile
vatandaş arasında güvene dayalı ilişkiler güçlendirilmelidir. Toplumsal kesimlerin mutabakatı ile
gerçekleştirilecek yeni bir anayasa ve karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir vergi sistemi vatandaş
ile devlet arası ilişkilerin güçlenmesini sağlayacaktır.
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SANAT MAHALLİNDE HAKİKATİN AÇIMLANMASI
EXPLORING THE TRUTH THROUGT THE ART
Çiğdem YILDIZDÖKEN
Dr.Öğrt.Üyesi, İnönü Üniversitesi, ORCID NO: 0000-0001-8521-5710
Özet
Grekçe konuşarak kendini çoğu kez “bilgelik sevgisi” ya da “hikmet sevgisi” olarak yüzyıllardır
meşru kılan philosophia gerek phileinliğiyle gerekse sophialığıyla “kendini”, öncelikle kendi
varlığında konumlandırmıştır. Philosophia’nın kendini kendinde kalarak konumlandırışı felsefenin
mahiyetinin ve varlığının varolmasının ya da varlığa gelişinin de belirlenişini tesis etmiştir. Varlıkta
dile gelen philosophia’nın öncelikle kendi varlığında mevcudiyete gelişi, varlığa ilişkin
gerçekleştirilecek soruşturmanın kendisini hangi öğeler temelinde açığa çıkardığını, kurucu
formların neler olduğunu görünür kılma nezdinde kendi hakikatinin de izahını ya da izaha
girişilecek bir araştırmanın nüvesini verecektir. O halde philosophia’nın kendi varlığına yönelik
girişilecek soruşturma, varlığının hakikatine yönelik de bir soruşturmayı içererek felsefe tarihinde
iki bin beş yüz yılı aşkın sürmüş ve sürecek olan hakikat meselesini gündeme getirecektir.
Felsefenin geçmişi ile hesaplaştığımızda bu anlamda metafiziği temele alan klasik Batı
düşüncesinde karşımıza çıkan hakikat meselesinin felsefenin telos’u haline gelmesidir. İlkçağdan
beri gelen gerek ousiacı tefekkür eşliğinde gerekse Ortaçağ mistisizminde gerekse modern
Kartezyen-bilimsel düşünüş eşliğinde hakikatin ilk temel varlık olarak arkhede, eidosta,
hypokeimenonda, tanrıda, psykhede, res cogitansta, Verstandta veyahutta özneden bağımsız modern
physiste “gerçeklik”le yer değiştirerek araçsal bir şeylik olarak açığa çıktığını görürüz.
Philosophia’nın temel dayanağı olarak karşımıza çıkan, bilhassa ousiacı tefekkürün modern
dönemde değişik tezahürleri olarak karşımıza çıkan varlığa yönelik episteme’yi temele alan
düşünme biçimi, varlığın hakikatinin ontolojik bağlamda düşünülme olanağının mahrum edilişine
sebebiyet vermiştir. Bu mahrumiyetle ontolojik varlıkların epistemik nesne olarak ilan edilişi
varlığın hakikatine yönelik girişilen tahripkâr tavrı, varlığın bizatihi kendisinin başka türden
düşünme imkanını olup olmadığını ve eğer varsa hangi türden düşünmenin bu epistemik düşünmeyi
aşarak varlığın hakikatine nüfuz etmeyi sağlayacağı meselesini gündeme getirmiştir. İşte tam da bu
noktada sanat philosophia’nın yardımına koşarak varlığın hakikatini kurtarma umudu taşıyacaktır.
Sanat sadece aisthesis temelinde bir umut değil hem logos eşliğinde hem de kendi das
Ereignis’liğiyle hakikatin katmanlı yapısını kendi varlığının kökenini de açımlayacaktır. Bu
açımlamanın kaygısı, modern tekhne’ye ilişkin düşünüşle gelinen son kertede sanatın artık varlıktan
ve “düşünme”den kendini koparışıdır. Bu koparışla birlikte gerçekleşen yitim Presokratik Greklerin
ihtiyatla fark ettikleri physis-tekhne arasındaki temelin yerinden edilişi olduğu kadar ontolojikegzistansiyal temelde insan-varlık arasındaki bağın koparılışının da izahı sunar. Bu bağlamda
çalışmamızda sanat nezdinde mesele konusu yapılan varlığın hakikatinin anlamı, “düşünme”nin
işbirliği ve alınacak tarihsel bir tavır ile varlığın hakikatinin bir zihin tasarımından (phantasia) sanat
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eserinin kökenine giden bir güzergahta nasıl bir anlam ihtiva ettiği varlık-evren tasavvurlarına bağlı
olarak araştırılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aletheia, Varlık, Sanat Eseri, Physis, Tekhne.
GİRİŞ
Dünya-yaşam-hayat göz önünde bulundurulduğunda “değerin hakikati” ya da “hakikatin
değerlemesi” nezdinde 1 gerek dünya-içinde-varolmaya (In-der-Welt-sein) dayalı bir varoluşuyla,
gerek yaşama alanının “varolmaklığında”unda 2 gerekse psişik varlık alanı olarak hayat mahallinde
kendini her an var etmeye çalışan “insan”, hem kendine hem diğer varolanlara ilişkin oluşturduğu
varoluşsal-ontolojik deneyiminde bağ kurma gayreti içinde olan, anlayan, anlamlandıran, anladığını
yorumlayan, duygularıyla, sezgileriyle bilme tutkusu içinde bir varolan olarak dini, tarihi, bilimi,
hukuku, felsefeyi, sanatı inşa etmiştir. Tüm bu inşalar insanın başarıları olarak tarihselliğinin ve
varlığının kendini görünür kılmasının da izahını taşır. Kendini “varetme”, “varlaşma”, bilgi
mefhumunu keşfetme uğruna dinde, bir yaratıcının payandalığında inanma temelinde açığa
çıkarken, tarihte zamansallık minvalinde, bilimde olgularla, hukukta sözlü veya yazılı akidelerle,
felsefede usavurmayla, sanatta tasarımın yaratıcılığı ile kendini görünür kılmıştır. Ontolojik bir
kaygıyla yola koyulduğumuz bu çalışmada modern zihniyetin tecellisi olarak pragmatik tavra uygun
olacak tarzda akla şu soru gelebilir: İnsanın kendini var etmesine neden gerek vardır? Tarihsel bir
tavır alarak soruşturduğumuzda dünya-yaşam-hayat nezdinde tüm bu yapıp etmelerin nedeni nedir?
Neden varlaşmak zorundayız? Ya da bu bir zorunluluk mudur? Öte yandan klasik felsefeye kulak
kesildiğimizde zorunlu olan a priorik bir temeldeyse ve bu, aynı zamanda evrenselliği de
beraberinde getiriyorsa insanın kendini var etme, varlaşma gayreti gerçekleşecek evrensel bir yasa
mıdır? Dile gelen sorular bağlamında sanatın, insanın kendini varlığa getirmesindeki rolü nedir?
Diğer bir ifadeyle sanat insanın hayattaki varlığını sürdürmesinde ne türden düşünceyi dikkate
almamızı beklemektedir? Varlık ve sanat arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Yanıtlanmayı
bekleyen bu sorular insanın sanatla kuracağı bağın varolma kaygısında gerçekleştirileceği bir
araştırmayı ve hakikat-varlık arasındaki ilişkinin soruşturulmasını gerektirmektedir.
Sanat Kisvesinde İnsanın Varolma Kaygısı
Dünya, fizik kanunlarıyla dile geldiğinde canlı-cansız tüm nesnelerin-varolanların (ta onta) alanıdır.
Dünya bu vasfıyla zamanı ve tarihi başlatan, kendi alanı üzerinde her bir varolana zamansallık ve
tarihsellik atfeden bir saha olarak yaşama ve hayat alanının da başlatıcısıdır. Dünyanın bu
mahiyetine karşılık yaşam insanları, hayvanları, bitkileri içine alarak en küçük yaşayan
organizmanın varlığına kadar canlılığı kendine dahil eden canlı olşun, yaşayanların alanı; hayat ise
bio-psiko-sosyo-kültürel bir varlık alanı olarak sadece insana mahsus bir saha olarak belirmektedir.
İnsanın “tarihliliğini” kazandığı tek yer bu meşru alandır. Tüm başarıların olup bittiği, ahlakın,
hukukun, dinin, felsefenin kendini aşikâr kıldığı tek yer burasıdır. O halde insanın hangi alanda
olursa olsun söz sahibi olabildiği yer bu “hayat alanı”dır. Dünya-yaşam-hayat mıntıkasında kendine
yurt edinmeye çalışan insan dünyaya geldiği andan itibaren hayat uğruna yaşama gayreti içindedir.
Çocukluktan itibaren akli melekelerini kullanmaya başlayan insanın psişik bir etkinin olmadığı bir
koşulda yaşamaktan vazgeçip ölmek istediğini duymamışızdır. Öyle ki düşünce tarihine
bakıldığında, egzistansiyalist düşünürlerin eserleri, bu eserlerin başlıklarında yankılanan kaygıları
dahi yaşamı evetleyen hayatta bir yanıt denemesi içinde olan çalışmalar olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Örneğin Alber Camus’un “Sisiphos Söyleni”nde 3 tüm “uyumsuzluk” mutlu bir
ölüm uğrunadır. Süresizlikte taşıyamayacağı ancak taşımak zorunda olduğu bir kayayı sırtlayarak
“Hakikatin değeri” ve “Değerin hakikati” tartışması için bkz. Kasım Küçükalp, Çağdaş Felsefede Kimlik Tartışmaları,
Bursa: Emin Yayınları, 2016, s. 12-23.
2
“Varolagelenlik”te das Ereignis’e yapılan bir göndeme bulunmaktadır.
3
Albert Camus, Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları, 2006.
1
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bir dağın tepesine götüren ve tepeden kayayı bırakıp yeniden kayayı yüklenerek götürmekle
yükümlü olan, sonsuzlukta her an bir yükün sorumluluğunu ceza olarak alan Sisiphos, yaşama
zorundalığının altındaki gayenin umut olması ile “neden varlaşmalıyız?” sorusunun yanıtına ışık
tutmaktadır. Bu ışık dünyanın insana bahşettiği hayatın “olanaklar alanı” olmasından ileri gelir.
Hayat alanındaki insan, varlık alanının olanaklılığı dahilinde, geçmişin sorumluluğunu alan şimdide
geleceğine yön veren malzemeleri keşfetmeye ve kendini var etmeye çalışmaktadır. Meselemiz
bağlamında sanat tam da bu kisvede kendini ele vermektedir. Her alanın kendini var etmeye
çalıştığı bir alanda aynı zamanda kendini görünür kıldığı dikkate alındığında sanatın kendini var
ettiği alan hayatın tarihliliğinde kök salan sanat alanıdır; sanat alanının tarihidir. Sanat bu anlamda
hayatı kavrayan bir zihnin onu en çarpıcı ve en güzel forma dönüştürmesidir. 4
Sanat tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Sanatı oluşturan nüveleri veren sanat eserlerinin üst
paleolitik döneme tarihlenmesi bunun delilidir. 5 Bu hususta tarihsel belgelere göz kestirdiğimizde
mağara duvarlarında hayvan figürlerinin resmedilişinin avcılığa dayalı yaşama gereksiniminden
kaynaklandığı ve bu kaynaksal kaygının da sanat eserlerini ya da sanatsal figürleri oluşturduğu
anlaşılmaktadır. Daha sonraları sanatın kendini freskler üzerinde farklı temalarla açığa çıkardığına
tanık olduğumuz gibi nesnelere ilişkin süslemelerde de sanatsal bakış açısının varlığını ortaya
koyduğuna da tanıklık ederiz. 6 Tarihsel bir evrimleşmeyle süslemeler ve nesneler üzerindeki
“güzel”in hakkındalığına dair biçimlenen sanatın, felsefe-bilimde kendini konumlandırışı ise
öncelikle mythoslar üzerinden karşımıza çıkmaktadır. Hesiodos’un “Theogonia”sındaki lirik tümce
bize mythos üzerinden dile gelen sanatın malzemesini tesis eden kavramsal malzemeleri
vermektedir:
Khaos’tu hepsinden önce varolan,
Sonra geniş göğüslü Gaia, ana toprak,
Sürekli, sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin…
Ve sonra Eros, en güzeli ölümsüz tanrıların,
O Eros ki elini ayağını çözer canlıların… 7
Zeus’un Mousalar’a seslenişinden sonra, “Yer-Gök ve Titanlar”ın nasıl oluştuğunu dile getiren bu
pasajın sanatsal bakış açısının açığa çıkması bağlamında önemi, uçurum, karmaşa, yarık,
düzensizlik anlamlarına gelen khaos’tan 8 dünyanın kosmos’a dönüşmesi ve artık bu kosmos’ta
hüküm süren estetik ölçütün Eros’un işlevi olmasıdır. Eğer sanatın “nedir”liğine ilişkin yapılacak
tanım, kendini güzelin duygularla, hislerle dışavurması ise bu güzeli dışavuracak olan sevginin
kendisidir. Bu anlamda Grek düşüncesinde kosmos düzenin, güzelin, uyumun hakimiyetini üstlenen
bir mahal olarak kavranmakta, algılanmaktadır. Greklerin bir evren-varlık tasavvuru olarak
oluşturdukları kosmos’u güzel-düzenli algılamalarına yönelik kavrayışlarını Presokratiklerin
fragmanlarında da tanık olmaktayız. Bu noktada Phthagorasçılar güzelin, varlığın temelini oluşturan
varolanların özsel niteliğinin zıtlığından doğan bir harmonia’da ortaya çıktığını dillendirir: “En
güzel şey harmonia (uyum).” Harmonia’nın ölçütü ise ‘quarte, quinte, okave’dir. 9 Evren kosmos
olarak tüm ahenkliliğin bütünsellikli yapısının görünüşüdür. Sanatın güzel üzerinden arkhe’de açığa
çıkan ontolojik temelinin ilk örneklerinin dillendiği fragmanlar Platon’la birlikte eidos nezdinde,
kendinde güzelin ne olduğu (ti estin to kalon;) sorusunun dillenmesiyle felsefe sahasındaki

Irwin Edman, Sanat ve İnsan, çev. Turhan Oğuzhan, İstanbul: Mili Eğitim Basımevi, 1966, s. 3.
Altamira Mağarası.
6
Andre Langaney-J. Clottes- J. Guilaine, D. Simonnet, İnsanın En Güzel Tarihi, Çev. Nurkalp Devrim, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.
7
Hesiodos, “Theogonia”, Hesiodos Eseri ve Kaynakları, çev. Sebahattin Eeyuboğlu-Azra Erhat, TTK Basımevi,1977,
S.108.
8
Henry George Liddell-Robert Scott, Greek English Lexicon, Oxford At The Clarendon Press., 1973, s. 1976.
9
Walter Kranz, Antik Felsefe, çev. Suad.Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1994, s. 45.
4
5
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görünümünü daha da netleştirecektir. Aisthesis 10 artık felsefede soluk alan ve yerini
konumlandırmaya çalışan bir alan olarak kendisini oluşturacak sanatın da varlık zemininde kendine
yurt edindiği bir kisveye bürünecektir. Bu anlamda Platon’un “Şölen” diyaloğunda güzel olanın
değil de tüm güzel olanların kaynağını oluşturacak kendinde güzelin; eidos olarak beliren mutlak
güzelin ne olduğunu araştırması 11 sanatta güzel üzerinden ortaya çıkan gerçekliğin ne olduğuna
yönelik araştırmanın da başlatıcısı mahiyetindedir. Platon’un idealarının ayakları yere basan felsefi
nosyonunu sunan Aristoteteles’in ise “Rhetorika”sında sanatın tragedyalar üzerinden özünün
mimesis olduğunu ve tragedya sanatının işlevinin katharsis olduğunu belirtmesi sanatın işlev
değerinin praksis’te temellenmesine neden olmuştur. 12 Bu yönüyle sanatın tragedya ile insanın
varoluşsal varlığının açımlanmasında kendilik bilinci kazanmasındaki rolü belirmektedir. İlkçağ
felsefesinin ousiacı tefekkürünün sirayet ettiği Ortaçağ’da ise çoğu zaman dine hizmet eden sanat,
odak noktası kılınan varlık olarak Tanrı’nın gerçekliğinin duyusal dünyadaki bir tür dışavurumu
olarak belirir. Bu, aşkınsal bir estetik anlayışının tezahürüdür. Plotinos’un “Enneades’lerinin
(Dokuzluklar) bu noktada birinci kitabı önem arz etmektedir. Varlık hiyerarşisinde güzeli
soruşturan Plotinos, duyusal güzelliğin değişken, göreli yapısı kadar gerçekliğin de göreli yapısının
olduğunu belirtir. Ancak bu hususta daha önce Platon’un “Büyük Hippias” 13 ve “Şölen” 14
diyaloglarında dillenen bir mesele yeniden masaya yatırılır: Tek tek varolanlara güzel dememizin
nedeni nedir? Tüm güzel olanlarda güzel dememize imkân veren şeyin ne olduğunun araştırılması
bizi mutlak güzelliğin kendisine götürecektir. Weber’in aktardığı üzere;
Kendisi güzel olmadığı halde her güzelliğin kaynağı, kendisi hiçbir forma sahip olmadığı
halde her formun kaynağı, kendisi düşünen ve zeki bir varlık olmadığı halde her
düşüncenin ve her zekânın kaynağı, kendisi tam anlamıyla bir şey olmadığı halde, her
şeyin prensibi, ölçüsü ve gayesidir. 15
Ortaçağ’da teolojik ve teleolojik anlam ve değer kazanan sanatın bu doğrultuda Tanrı’nın mutlak
güzelliğinden sirayet edecek bir alanda konumlandığını çıkarsamaktayız. 16 Dogmatik bilgiler içinde
kendine yer edinen sanat, Rönesansla birlikte aklın ve sezginin ışığında heykellerle, Gotik mimari
yapılarla, resimlerle, müzikle yoluna devam etmiş olup, Baumgarten’ın “Aestetica” adlı eseriyle
bilimsel bir kisveye oturmuştur. 17 Sanatı belirlemeye yönelik pek çok yazı kaleme alınmış olsa da
felsefi düşüncede ontolojik bir temele oturtan isim olarak yirminci yüzyıl’da tüm ontolojilere zemin
hazırlayıcı bir ontoloji olarak “fundamental ontoloji”si ile Heidegger’in sanat eserinin kökenine
ilişkin araştırması olmuştur.
Sanat ve Hakikat
Heidegger sanat aracılığıyla varolanın varlığının hakikatinin ne olduğuyla ilgili sorunun yanıtının
sanat eserinin kaynağıyla hesaplaşacağımız ve yanıt denemesine girişeceğimiz bir minvalde ancak
olanaklı olduğunu açıklamaktadır. Sanat artık güzel üzerinden kendini teyit eden değil, varlıktaki
Grekçe duyum, duyarlık, duyusal algı anlamına gelen aisthesis’in diğer anlamları için bkz. Liddell-Scott, Greek
English Lexicon, s. 42.
11
Platon, Symposion, çev. Cenap Karakaya, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2000, 211 c.
12
Aristoteles, Poetika, çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1987
13
Eflatun, “Büyük Hippias”, Büyük Klasikler; Eflatun II, çev. Oyan Özay, İstanbul: Hürriyet Yayınları, 1975, s. 431.
14
Platon, Symposion, 209 a-212 b.
15
Alfred Weber, Felsefe Tarihi, çev. H. Vehbi Eralp, İstanbul Sosyal Yayınlar, 1998, s. 111.
16
Eco, Ortaçağ estetik görüşünün salt kavranabilir bir ahlaki anlayış temelinde güzellik anlayışını teşekkül ettiğini ve
Curtius’tan yaptığı bir alıntıyla, bu güzellik algısının modern zihniyetin yitip giden güzellik duygusundan dolayı
kavrayamayacağını dile getirir. Bkz. Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, çev. Kemal Atakay, Can
Yayınları, 2012, s.22.
17
Baumgarten hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Sven-Olov Wallenstein, “Baumgarten and the Invention of
Aesthetics”, file:///C:/Users/yaz%C4%B11/Downloads/Baumgarten_and_the_Invention_of_Aestheti.pdf s. 39, 51,
(erişim: 28 Eylül 2020).
10
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inşasıyla bize kendini ele veren bir forma bürünecektir. Sanatla girişilecek deneyim varlıkla
kurulacak bağ nezdinde kendini açımlayacaktır. Bu bir meydana geliş ya da ortaya çıkış değil
matruşka bebeklerinin katmanlı yapısının her birbirinin birbirni açmasına ve açıklıkta oluşuyla
varlığını görünür kılmasına bağlı bir kavrayışla gerçekleşecek açımlanıştır. O halde sanat, sanat
eseri üzerinden tam da varlığın hakikatinin açıklığında durmaktadır. Heidegger sanata ilişkin
getirdiği değerlendirmeyle kendisinden öncekilerden farkını “düşünce”de göstermeye çalışır. Bu
düşüncede aldığı tavır Platon’dan başlayan ve Hegel’le doruk noktasına ulaşan metafiziklere karşı
aldığı bir tavır olarak varlığa, sanata getirdiği yeni bir soluktur. Felsefede bu yeni soluk felsefenin
güzergahında başka türden bir yol ayırımının da yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla
klasik metafizik düşüncesine ilişkin dillenen destrüksiyon varlığa olduğu kadar sanat algısını da
kökten değiştirecek bir tahrip olarak karşımıza çıkmaktadır. Heidegger “Sanat Eserinin Kökeni”
(1950) adlı eserinde öncelikle “köken” kavramını açıklamaya girişir. Bir şeyin özü, kaynağı onun
kökeninin ne olduğunu bize vermekteyse köken, şeyin varlık yapısının nelerden ve nasıl meydana
geldiğine de ışık tutacaktır. Bu noktada “sanatçı”, “eser” ve “sanat” fenomenlerine dikkat kesilmek
gerekir. Her eser sanatçısına yönelik tüm övgüyle onu temsil eder: “eser sanatçının
kaynağıdır.” 18Biri olmaksızın diğerinin olamayacağını öngören sanatçı ve eseri arasındaki
münasebette sahihlik her ikisine adını veren sanatta özüne kavuşur. Sanat eserinin kökeni
meselesinin aynı zamanda sanat eserinin özünü teşkil etttiği dikkate alındığında bu öz, dışarıdan
gelen, sonradan esere dahil olan bir fenomen değil bizzatihi sanat eseri alanında kol gezen, yapıyı
kurandır. Bu anlamda Heidegger bizi, dolaysız bir gerçeklikle sanat eserinin özünü kavramaya
davet etmektedir. Düşünürün felsefi terminolojisinde varlık-hakikat-sanat kartezyen düşüncenin
modern zihinleri tahakküm altına aldığı parçalıyıcı, analitik tasavvuruna karşı birlikli bir yapı
sunmaktadır. Bu birlikli yapı, tümel bir düşünceyi savlamak değil, tüm varolanların birbirleriyle
kuracağı bağı tesis eden fenomenolojik düşüncenin sanatta da iş başında olduğunun delilidir.
Heidegger asıl meselesi olan varlığın hakikatinin anlamının ne olduğuyla ilgili araştırmasına sadık
kalacak tarzda kendine episteme’nin öncelediği bir düşünce yapısını değil, evvela varlığı önceleyen
bir düşüncenin sorumluluğunu alarak sanat eserinin özünü; kökenini (Ursprung); hakikati
aramaktadır. Sanat eseri bu bağlamda Batı düşüncesinin yarattığı nesne ve bu nesne görüsünün
oluşturduğu araçsal bir şeylik değildir. Çünkü Batı düşüncesi aracın araçsallığını nesne üzerinden
belirlemeye çalışmıştır. Ancak bu türden bir düşünce dışarıdan gelebilecek müdahalelerin varlığının
habercesidir. Sanat eseri bu noktada kökenini odak noktası kılıp hakikatinde neler olup bittiği
meselesine dikkatimizi çekerek bize varlığın “sahih” temelini görmemizi talep etmektedir.
Heidegger bu sahih temeli sanat eserinin kökenindeki “Sanat ve Hakikat” bölümünde
araştırmaktadır. İlk tümce meselemiz bağlamında önem taşımaktadır: “Sanat eseri ve sanatçının
kökeni sanattır. Köken sanat eserinin içinde var-olanın varlığının oturduğu, varlığın geldiği
yerdir.” 19 Ancak burada meseleyi çözümleyebilmek uğruna ehemmiyet taşıyan bir soru yankılanır:
Sanat nedir? 20 Sanatı eserin gerçekliğinde ancak yakalayabileceksek bu gerçeklik ancak hakikatin
eserde dolanmasıyla mümkündür. Bu dolanmışlık bizzat yapının temel nüvesini belirleyen mihenk
taşı olamaktadır. Eser hakikatin gerçekleşmesinin bir tarzıdır. Hakikat eserde ancak gizlenmişlik
temelinde açığa çıkartılabilir. 21 Gizinden sıyırmaya yönelik bu çaba sanatçının hakikatle kurduğu
bağın niteliğini de göstermektedir. Gizlenmişliği temelinde açıklıkta duran hakikat, varolanın kendi
tarzının girdiği ihtimamlığı (Sorge) dahilinde tekhne’sini (beceri, hüner) gerçekleştirebilmektedir.
Bu, sanatçının sanat eserinin özüyle kuracağı ontik-ontolojik ve egzistansiyal bağın tesisidir.
Hakikatin eserle bir Dasein olarak sanatçıyla gireceği ilintide intentionalite işbaşındadır. Bunun
nedeni hakikatin yöneliminin eserin özü kadar sanatçının varlığının da hakikatine yönelik
Martin Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşlı, Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti. 2011, s. 9.
Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, s. 55.
20
Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, s. 55.
21
Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, s. 57-58
18
19
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olmasıdır. 22 Heidegger bu anlamda varlığın hakikatinin, klasik Batı düşüncesinin homojen hakikat
anlayışının aksine “olanak” (Möglichkeit) dahilinde serimlendiğini savunmaktadır. Düşünürün
hakikat için seçtiği terim olarak Almanca Wahrheit değil de aletheia 23 terimini seçmesi büyük bir
ihtiyatla düşünülmüş düşünme eyleminin sonucudur. Grekçe konuşan bu terim varlığın
unutulmuşluğu olarak dillenen letheia’dan; hakikatin sürgün edilişini kurtarma umudu taşımaktadır.
Varlığın varolana feda edilmesiyle kendini saklayan hakikat yeniden sanat eseriyle gün ışığına
çıkmak üzere beklemektedir. Bu bekleyiş varlığın anlamının ısrarkar bir taleple felsefenin yeniden
sorması ve yanıt denemesine girişmesi ile ancak imkanlı hale gelecektir. Bu bağlamda Heidegger’in
eserinde yer verdiği Van Gogh’un “Bir Çiftçi Ayakkabısı” adlı eserinden 24 yola çıkması hakikatin
yeniden düşünülmesine ilişkin varlıkta kol gezen düşüncenin dillenmesi bağlamında değerlidir:
Örnek olarak bilinen bir aracı yani çiftçi ayakkabılarını ele alalım. Bunu betimlemek için
kullanımlık araçlann bu tarzına ilişkin gerçek parçaların görülmesine hiç gerek yoktur.
Onu herkes bilir. Ancak dolaysız bir tanım söz konusu olduğundan tanımlamayı
kolaylaştırmak iyi olacaktır. Böyle bir yardım için imgesel bir anlatım yeter. Bu tür
ayakkabıların defalarca resmini yapmış olan van Gogh’un ünlü bir resmini ele alalım.
Resimde fazladan ne var? Ayakkabının ne olduğunu herkes bilir. Eğer bunlar ağaç ve
kenevirden değilse, deri tabanlıdır ve iğne, biz ve sicimle dikilmiştir. Bu tür araçlar
ayaklan örtmeye yarar. İster tarlada ister dansta, olsun hizmetine göre kullanılan
malzeme ve biçimler farklıdır. 25
Hakikatin ne olduğuna ilişkin araştırmada aracın araçsallığının ne olduğu meselesiyle hesaplaşmak
üzere verilen bu örnek önümüzde hazır bulunan nesnelere (Vorhendensein) refere ederek nesnenin
araçsallığındaki kullanımı ve sanat eserinin ne’liğini açıklama gayesindedir. Heidegger nesneye
araçsal dayanakla beliren postalların görünüşünü ve iş 26levini açıklamaya koyulur. Araçsallıkta
temellenen işlevsellik postalların çiftçi kadının işlevini yerine getirmeye hizmet etmesidir. Bu
hizmet ediş, yalnızca ayakta durmayı ve yürümeyi değil aynı zamanda “toprağın sessiz çığlığının,
olgun başaklarının ödülünün, nadasa bırakılmış tenha tarlanın açıklanmamış başarısızlığını da
fısıldamaktadır.” Araç artık çiftçi dünyanın toprağında yurt edinmemizi sağlayan aitliğe dahil
olmamızın da garantörü olacaktır. Kullanımlılıktan yola çıkan aracın araçsallığına ilişkin araştırma
araç varlığının ‘kendimizi tablo ile karşı karşıya getirmek suretiyle’ gerçekleşmektedir. Artık
olduğumuz yerden başka yerde varlıkla bağ kurduğumuz bu alanda hakikatin sahih bağlamda ne
olduğu da açımlanacaktır. 27 Özetle bir çiftçi ayakkabısının açılımı, varlığın mahremiyetinin;
gizeminin ve gizliliğinin açılımıdır; hakikatin açımlanmasıdır. Eser kökeninde her ne ise bunu
gizlenmişliğinden feragat ederek katmanlı bir açımlanmayla bize verecektir. Sanat, kendini hakikate
22

Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, s. 59.
İhmal etme, unutma, görmezden gelme, hatırdan çıkarmak anlamlarını karşılayan Grekçe Lethe’den (Liddell-Scott,
Greek English Lexicon, s. 1044) gelen aletheia, lethe’nin “a” ile anlamının menfileşmesiyle hakikat, gerçeklik, sahihlik
anlamlarına kavuştuğu gibi etik bağlamda safvet-i kalp manalarına da gelmektedir (Liddell-Scott, Greek English
Lexicon, s. 63). Bu anlamda aletheia, düşünülmesi, hatırlanması gerekenin yeniden hatırlamanın açığa çıkartıldığı sahih
gerçekliğe karşılık gelir. Bu, üstü örtülen, ihmal edilen, kendini saklayan hakikatin gün ışığına çıkmasıdır.
24
Bahsi geçen tablo hakkında tartışma söz konusudur. Bu tatışma Meyer Schapiro’nun 1965’te Heidegger’e bu
tablo’nun Van Gogh’un hangi tablosu olduğunu sormasıyla başlamaktadır. Heidegger bu tablonun 1930’da
Amsterdam’da konuk olduğu sergide gördüğünü belirtmektedir. Ancak eserde dillenen ve bir kadına ait olduğu ifade
edilen tablonun aslını belirtmediği, bunun Heidegger tarafından uydurulmuş bir kurgu olduğunu savunanlar, postalın bir
kadına değil, Van Gogh’un kendisine ait olduğunu, bu anlamda Heidegger’in nazizimi destekleyen tavırla sanatçının
kimliğinin eserdeki varlığını görmezden geldiği iddiasıyla eleştirmektedirler. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz.
Meyer Schapiro,” Heidegger'e Karşı: Van Gogh'un Ayakkabılarının Hakikati”, çev. Elçin Gen, Scop Sanat Tarihi
Eleştiri Dergisi, Sayı:14, 2019.
25
Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, s. 26.
26
Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, s. 27.
27
Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, s. 29.
23
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koyarak ne olmaklığını (das Ereignis) varolma tarzımızda tezahür edecektir. Bu, olanak dahilinde
olan bir oluştur; her an olmaklığın söz hakkı olduğu varolmaya bırakılmışlıktır.
SONUÇ
Sanatın insanıın varolma tarzları üzerinden kendini görünür kıldığı anlaşılmakla birlikte felsefi
alanda hakikatin olmaklığını da “köken”i üzerinden bize gösteren bir varlık tarzı olduğu anlaşılır.
Bu varlık tarzı dünyada-yaşamda-hayatta insanın kendi hakikatinin anlamını keşfetmesinde varlığın
hakikatine olan yolculuğunu şart koşmaktadır. İnsanın kendini var etme gayesi, gizlenmiş hakikatini
açığa çıkarma uğruna sanatın varlığını açımlamayı gerektirir. Çünkü sanat yaratıcılığıyla
phantasia’nın ve logos’un her daim hizmetindedir. Sanatın gerek Antikitede gerek Ortaçağ’da
yapıyı ister arkhe’de ister eidos, hypokeimenon’da isterse Tanrı’da temellendiriyor olsun asli
temelde neler olup bittiğine kulak kesildiğinde bu gayretin nihai noktasının varlığın hakikatinin
sanat eseri aracılığı ile kendini var etmesinde konumlandığı ileri sürülebilir. O halde sanatın varlıkla
kendini var ettiği evrensellik post-modernite ile yerini olanağa bırakmış, bu olanakla beliren
varolmaklık her daim varlığın açıklığında sanatçının da Dasein olarak kökene kaynaklık ettiği bir
izahı beraberinde getirmiştir. Artık sanat güzel üzerinden değil varlığın hakikatini; mevcudiyetini
odak noktası kılan, hakikatin değerini, değerlemeye düşme tehlikesinden alıkoyan, Batı
düşüncesinin aksine başka türden bir düşünmenin merhalesi haline gelmiştir.
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EURİPİDES’İN “HİPPOLYTOS” TRAGEDYASI VEYA ILIMLILIĞIN GEREKLİLİĞİ
ÜZERİNE
THE HIPPOLYTUS OF EURIPIDES OR ON THE IMPORTANCE OF MODERATION
Didem DEMİRALP
Dr. Öğr. Üyesi,AHBV Üniversitesi Ankara/ Türkiye.
Orcid: 0000-0003-4806-4006
Özet
Atinalı tragedya şairi Euripides’in (İ. Ö 480- 406) “Hippolytos” başlığını taşıyan sahne eseri, Atina
kralı Theseus ile Amazon Melanippe’nin (ya da Antiope veya Hippolyte) oğlu olan Hippolytos’un
felaketle sonlanan yaşamından bir kesit sunar. Olay, Troizen kentinde geçer. Bir başına yaşayan ve
av meraklısı bir genç olan Hippolytos, tanrılar içinde en çok Artemis’e saygı duyar. Aphrodite’i ise
–oyunun ilk sahnesinden de anlaşılacağı üzere- hor görür. Bu duruma öfkelenen Aphrodite,
delikanlıyı cezalandırmaya karar verir. Üvey annesi olan Phaidra’yı gence âşık eder. Lakin
Hippolytos, bu aşkı reddeder. Olayın duyulacağından korkan kraliçe, utanç içinde kendini asar. Ne
var ki ölmeden evvel bir mektup yazarak, Hippolytos’u, kendisine tecavüz etmekle suçlar. Mektubu
okuyan Theseus, masum olduğunda ısrar eden oğlunu lanetler ve onu sürgüne gönderir. Yanı sıra
Posedion’a yakararak, delikanlıyı cezalandırmasını ister. Çok geçmeden denizden devasa bir boğa
çıkar ve sahilde arabasını sürmekte olan Hippolytos’un atlarını ürkütür. Delikanlı parçalanan
arabada ölür. Theseus, yaptığı hatayı anlar ama artık çok geçtir.
Bizim bu çalışmadaki amacımız, eski bir söylenceye dayanan Hippolytos’un öyküsünü,
Euripides’in anlatısı ışığında irdelemektir. Bakir olarak yaşadığı hayatı, adeta bir saplantıya
dönüştürerek aşkı küçümseyen genç prens, bu tutumuyla Aphrodite’in şimşeklerini üzerine
çekmişti. Başka türlü söylersek, Hippolytos’un hazin sonunu hazırlayan şey, onun, en büyük erdemi
olarak nitelendirdiği yaşam biçimi olmuştu.
Anahtar Kelimeler: Euripides, Hippolytos, Phaidra, Theseus, Tragedya.
Abstract
Hippolytus is an ancient Greek tragedy by the Athenian playwright Euripides (480- 406 BC). It tells
the tragic story of Hippolytus the son of Theseus and the Amazon Melanippe (or Antiope or
Hippolyta). The play is set in Troezen. Hippolytus is a sportsman and has a passion for hunting. He
is devoted to the goddess Artemis but despised Aphrodite the goddess of love. Aphrodite gets angry
and punishes him by having Phaedra fall in love with him. But he denied her love. Fearing that the
incident would be heard, Phaedra hangs herself out of shame leaving a note which says that
Hippolytus raped her. Theseus curses his son and sends him into exile. Besides he calls on his father
Poseidon the god of the sea to punish Hippolytus. Then a gigantic bull comes out of the sea and it
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scared the young boy’s horses. The chariot crashes and Hippolytus dies. Theseus realizes his
mistake but it is too late.
Our aim in this study is to examine the story of Hippolytus as was told by Euripides. As the young
prince was obsessed with chastity, he refused to revere Aphrodite. Otherwise Hippolytus’ tragic end
was linked to his life style which he called as the greatest of the virtues.
Keywords: Euripides, Hippolytus, Phaedra, Theseus, Tragedy.
GİRİŞ
Eski Yunan’ın üç büyük tragedya ozanından biri ve en genci olan Euripides’in 1 “Hippolytos” 2
başlıklı eseri, Atina kralı Theseus 3 ile bir Amazon’un 4 oğlu olan Hippolytos’un trajedisini konu alır.
Bir başına yaşayan ve ava düşkün bir genç olan Hippolytos’un, Artemis’e 5 olan saygısı sonsuzdur.
Öte yandan bir bakir olarak yaşadığı hayatı, adeta bir saplantıya dönüştürdüğünden, Aphrodite’i 6
hor görmektedir. Bu duruma içerleyen Aphrodite, Theseus’un karısı olan Phaidra’yı 7 gence âşık
ederek intikamını alır. Aşkına karşılık bulamayan kraliçe, utanç içinde kendini asar. Lakin ölmeden
önce bir mektup yazarak, Hippolytos’u, kendisine tecavüz etmekle suçlar. Mektubu okuyan
Theseus, öfkeden çılgına döner ve oğlunu kovar. Yanı sıra Poseidon’a yalvararak, delikanlıyı
ortadan kaldırmasını diler. Az sonra denizden devasa bir boğa çıkar ve sahilde arabasını sürmekte
olan Hippolytos’un atlarını korkutur. Arabadan düşen delikanlı –elleri dizginlere dolanmış bir
halde- sürüklenerek ölür. Çok geçmeden Artemis görünür ve Theseus’a tüm gerçeği anlatır. Kral
çok üzülür ama artık çok geçtir.
Biz bu çalışmada, eski bir söylenceye dayanan Hippolytos’un hikâyesini, insanı olduğu gibi yahut
gerçekçi bir anlayışla tasvir eden bir şair olarak nam salan Euripides’in anlatısı ışığında
irdeleyeceğiz. Euripides’e göre, Hippolytos’un trajik sonunu hazırlayan şey, onun, aşkı hor görmesi
oldu. Başka türlü söylersek genç prensin, hiç bilmediği bu duyguyu kirli olarak addetmesi ve aşk
tanrıçasını ululamaktan kaçınması onun felaketine yol açtı.
“Hippolytos” Tragedyası Veya Ilımlılığın Gerekliliği Üzerine
Oyun, Aphrodite’in sahnede görünmesiyle 8 başlar. Tanrıça, özdeyiş niteliğindeki konuşmasında 9,
Theseus’un oğlu Hippolytos’a olan öfkesini dile getirir. Kızgındır çünkü genç prens, kendini
İ. Ö 485- 406. Kaleme aldığı doksan iki oyundan yalnız on dokuzu günümüze bir bütün olarak ulaşmıştır.
Ya da Hippolytos Stephanophoros. İ. Ö 428 senesindeki tragedya yarışmasında birincilik kazanan oyun. Antik kaynaklardan
öğrendiğimize göre, şair, bu öykünün iki farklı yorumunu sahnelemişti. Elimizdeki, ikincisidir. Öte yandan sonraları Romalı Seneca
(İ. Ö 4- İ. S 65) ve Fransız Racine de (1639- 1699) “Phaedra” ve “Phedre” başlıklı tragedyalarında, aynı temayı –bazı değişikliklerleişlemişlerdir.
3
Babası, Atina kralı Pandion’un oğlu Aigeus; annesi, Troizen kralı Pittheus’un kızı Aithra’dır. Öte yandan babasının –denizler
tanrısı- Poseidon olduğu da rivayet edilir.
4
İsminin Melanippe mi Antiope mi yoksa Hippolyte mi olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur.
5
Av, vahşi hayvan ve doğum tanrıçası. Bakire avcı Artemis.
6
Aşk ve güzellik tanrıçası.
7
Girit kralı Minos ile kraliçe Pasiphae’nin kızı. Antiope’nin (Hippolyte) ölümünden sonra Theseus ile evlenir. İki çocukları olur.
8
Troizen’de, Theseus’un sarayının önünde. Sahnede ayrıca biri, Aphrodite’e; diğeri, Artemis’e ait iki heykel bulunur.
1
2
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tamamen Artemis’e ve onun temsil ettiği erdemlere adamıştır. Aşkı yüceltmekten kaçınması bir
yana Aphrodite’i hor görmektedir. Üstelik çok da kibirlidir. Ne var ki delikanlı bu saygısızlığının
bedelini canıyla ödeyecektir. Onun ölümü, Aphrodite’in dünyaya olan hâkimiyetinin kanıtı
olacaktır. Aphrodite çoktan bir düzen kurmuştur bile. Hippolytos’u cezalandırmak için Phaidra’yı
kullanacaktır. Genç kadını, üvey oğluna âşık eden tanrıça, izleyiciye, tıpkı Hippolytos gibi
Phaidra’nın da öleceğini duyurur. 10
Aphrodite’in ayrılmasının ardından Hippolytos görünür. Delikanlı –beraberinde avcılar 11 olduğu
halde- avdan henüz dönmüştür. Sahneye Artemis’i 12 selamlayarak giren genç adam, elinde tuttuğu
çelengi, tanrıçanın heykeline bırakır. 13 Onun, Artemis’i ulularken Aphrodite’i 14 selamlamaktan geri
durduğunu fark eden bir hizmetkârı, aynı saygıyı, aşk tanrıçasına da göstermesini ister. Zira
kibirlilik, tıpkı insanlar arasında olduğu gibi tanrılar katında da hoş görülmez. 15 Asıl olan,
ılımlılıktır. Alçakgönüllülüktür. Ne var ki Hippolytos onu tersler. 16 Ardından beraberindekilerle
birlikte oradan uzaklaşır.
Bu sırada sarayda tam bir kargaşa ortamı hâkimdir. Phaidra hastalanmış, yemeden içmeden
kesilmiştir. Fakat derdini kimseciklere söylememektedir. 17 Az sonra 18 kraliçe belirir. 19 Hırpani bir
görünümü vardır. Kendinde değil gibidir. Sürekli sayıklamakta, dağlara, ormanlara gitmeye olan
arzusunu dile getirmektedir. Ne var ki çok geçmeden böyle konuştuğu için pişman olur ve –utanç
içinde- başını örter. 20 Nihayetinde dadısına açılan Phaidra, Hippolytos’a duyduğu aşkı itiraf eder.21
İhtiyar kadın, Phaidra’ya sakin kalmasını öğütler ve onu bu illetten kurtaracak bir iksir
hazırlayacağını söyleyerek saraya girer.

Az sonra gerçekleşecek olan olayları kısaca anlattığı. Öte yandan dünyaya olan egemenliğini, buyurgan bir edayla dile getiren
tanrıça, kendisini ululamaktan geri duran herkesi yok edeceğini ilan eder. Bu sözler, Aphrodite’in alışılagelenden farklı bir resmini
çizer. O halde Euripides, aşk tanrıçasını, korku salan ve intikam peşinde koşan bir ölümsüz olarak tasvir etmiştir. Başka türlü
söylersek, aşk, yapıcı değil ama yıkıcı bir güce sahiptir.
10
Öyle ise Phaidra, masum bir kurbandır. Ne var ki bu gerçek, Aphrodite’i endişelendirmez. Zira onun için asıl olan, düşmanının
ödeyeceği bedeldir. Düşüncesini, şu sözlerle dile getirir: “Phaidra’ya gelince, evet onuruyla ama yine de kaçınılmaz biçimde ölecek.
Buna o kadar da önem vermiyorum. Çünkü aksi halde bir düşman, bedel ödemekten kurtulacak, doğru mu bu?” (Euripides, 2015:
18).
11
Veya avcılar korosu.
12
Yahut Artemis heykelini.
13
Yanı sıra onu yücelten bir konuşma yapar. Hippolytos’un, Artemis’i ululadığı –on beş mısralık- konuşması, delikanlının,
tanrıçanın adıyla bütünleşen erdemlere olan sıkı bağlılığını sergiler.
14
Veya Aphrodite heykelini.
15
İnsanî ilişkileri düzenleyen kurallarla tanrılar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar özdeş olduğundan.
16
“Bakir bir genç olarak, onu, uzaktan selamlarım ben… Yalnız geceleri onurlandırılan hiçbir tanrıyı sevmem…” diyerek
(http://classics.mit.edu/Euripides/hippolytus.htm).
17
Sahnedeki Troizenli kadınlar veya Troizenli kadınlar korosunun dediği gibi.
18
Yahut İkinci Sahne’de.
19
Hizmetçilerin, sarayın dışına taşıdıkları yatağında. Ona ihtiyar dadısı eşlik eder.
20
Phaidra’nın bu derbeder hali, onun iç dünyasında kopan fırtınanın bir dışavurumudur.
21
Troizenli kadınların da işittiği. Phaidra’nın dediğine göre, kendisi, üvey oğluna olan bu tutkusunun üstesinden gelmeye çalışmıştır.
Önce bu acıyı yüreğine gömmeye çalışmış, bunu başaramayınca da ölmeyi seçmiştir. Başka türlü söylersek, Phaidra onurlu bir
kadındır. Aphrodite’in kurduğu düzenin bir parçası olmakla birlikte, sahip olduğu erdemi korumaya kararlıdır.
9
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Phaedra ve Hippolytus

Ne var ki çok geçmeden Phaidra’nın en büyük kâbusu gerçeğe dönüşür. 22 Dadı, Hippolytos’a 23 her
şeyi anlatır. Genç adam öfkeden çılgına döner. Önce ihtiyar kadına çıkışır. Ardından Phaidra’yla
yüzleşerek, ona hakaretler yağdırır. 24 Genç kadının tek seçeneği vardır: Kendini öldürmek. Lakin
ölürken onurunu koruyacaktır. Kendi hayatına son verirken –ve bu eylemiyle Aphrodite’i memnun
ederken- Hippolytos’unkini de mahvedecektir. 25
Çok geçmeden saraydan çığlıklar yükselir. Phaidra, kendini asmıştır. Tam o sırada Theseus da
kente döner. 26 Karısının canına kıydığını, Troizenli kadınlardan birinden 27 öğrenen kral, bu
intiharın sebebini, Phaidra’nın 28 elindeki mektubu okuyunca öğrenir. Hippolytos, üvey annesine
tecavüz etmiştir. Öfkeden çılgına dönen Theseus, Poseidon’dan, oğlunu öldürmesini diler. 29 Bundan
başka dileğinin gerçekleşmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, delikanlıyı kovar. 30
Hippolytos umarsızca kendini savunsa da 31 babasının kararı kesindir. Genç adam ülkeden
ayrılacaktır. 32
Az sonra bir haberci gelir ve Hippolytos’un başına gelenleri anlatır. 33 Dediğine göre, ülkeden
ayrılmaya hazırlanan genç adam, sahilde arabasını sürerken, yer sarsılmış ve denizden devasa bir
dalga yükselmiştir. Ansızın hırçın bir boğaya dönüşen dalga, atları ürkütmüş ve hayvanlar, arabayı
kayalara sürüp çarpmışlardır. Arabadan savrulan Hippolytos, yerlerde sürüklenerek ölümcül yaralar
22

Üçüncü Sahne’de.
Sessiz kalacağına dair yemin ettirdiği.
24
Yanı sıra kadın ırkına olan nefretini dillendirir. Hippolytos’un dediğine göre, kadınlar, baba ve kocalarına maddi yük olurlar.
Üstelik kadının zeki olanı, korkuludur. Şehvet düşkünü olur. Öte yandan aptal bir kadının tehlikeli olması söz konusu bile değildir.
Zira o, erkeği baştan çıkarmayı bilmez.
25
Saraya girmeden evvel –sessizlik yemini ettirdiği- Troizenli kadınlara söylediği gibi. Delikanlı, bu yolla kibrinden sıyrılacak ve
ölçülü olmayı öğrenecektir.
26
Delphoi kentindeki kehanet ocağına yaptığı seyahatten.
27
Ya da Troizenli kadınlar korosunun liderinden. Evvelden Phaidra’nın sırrını saklayacağına söz veren kadın, Theseus’a hiçbir şey
söylemez (Ayrıca bkz. 25. dipnot).
28
Hizmetçilerin, sarayın dışına taşıdığı yatağının üzerinde cansız yatan.
29
Tanrının evvelden kendisine vaat etmiş olduğu üç dilekten ilki.
30
Kralın önce Poseidon’a yalvararak, Hippolytos’u ortadan kaldırmasını istemesi ama bununla yetinmeyip delikanlıyı sürgüne
göndermesi, onun, Phaidra’nın intikamını almak için nasıl da kararlı olduğunu gösterir.
31
Gerçeği babasından gizleyerek. Delikanlının evvelden Phaidra’nın dadısına ettiği yemine sadık kalması, kendi ölüm fermanını
imzalaması anlamına gelir (Ayrıca bkz. 23. dipnot).
32
Hippolytos ve yanındakiler sahneden ayrılırken, Theseus ve hizmetkârı saraya girerler.
33
Tam o sırada saraydan çıkan Theseus’a.
23
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almıştır. Oğlunun başına gelenleri duyan Theseus, memnuniyetini dile getirir. Öte yandan bu
felaketle birlikte Aphrodite’in plânı da gerçekleşmiş olur.
Olayı çözüme kavuşturan ise –çok geçmeden sahnede beliren- Artemis olur. Tanrıça, Theseus’a 34,
her şeyin, Aphrodite’in plânı olduğunu açıklar. Baba ile –ölüm döşeğindeki- oğlu 35 barışırlar.
Theseus, ölen delikanlının yüzünü örter. Oyun, Artemis’in, Troizen’de Hippolytos onuruna bir
kült 36 kuracağını muştulamasıyla ve Aphrodite’ten bizzat intikam alacağını duyurmasıyla sona erer.

Hippolytos’un Ölümü

DEĞERLENDİRME VE VARGI
Euripides'in "Hippolytos" başlıklı tragedyası, kıskançlık, intikam, kirlilik, tutku, utanç, tanrıların
insanlarla ve birbirleriyle ilişkileri gibi birden çok izleği barındırır. Öte yandan kanımızca, bu
izlekler arasında öne çıkan ılımlılık ya da ölçülülüktür. Zira Hippolytos'un feci sonunu hazırlayan,
onun, aşkı, yaşamından tamamen dışlamasıydı. Delikanlının bu tavrı Aphrodite'i öfkelendirerek,
nihayetinde ölümüne yol açtı. Bunun yanında belki de asıl ilginç olan, Hippolytos'un -etrafında
gelişen olaylara rağmen- bu davranışını inatla sürdürmesiydi. Nitekim babasına karşı kendini
savunurken yanı sıra ölmeden az evvel -en büyük erdemi olarak nitelendirdiği- el değmemişliğini,
suçsuzluğunun en güçlü kanıtı olarak sundu. O, bizzat söylediği gibi, aşkı, yalnızca kulak misafiri
olduğu konuşmalardan ve gördüğü resimlerden tanıyordu. Bununla birlikte Hippolytos’u felakete
sürükleyen bir diğer unsurun, onun, bu yaşam biçimini benimsemeyenlere karşı takındığı tavır
olduğu da şüphe götürmez. Delikanlı, kendisiyle aynı değerlere sahip olmayanlara karşı hiç de
hoşgörülü değildi.
Hippolytos’u cezalandırmakta acele ettiği için öfkelendiği. Ne var ki tanrıçanın bu kızgınlığı uzun sürmez. Zira bilir ki Theseus’un
bu davranışı, onun, olayın iç yüzünü bilmemesinden kaynaklanır.
35
Arkadaşlarının, bir sedye üzerinde getirdiği. Delikanlı, başına gelenlerin, Aphrodite’in kurduğu bir düzenden kaynaklandığı da o
anda öğrenir.
36
Gelinlik genç kızların ağıtlar söyleyip, saç tutamlarını kurban olarak sunacakları. Öte yandan arkeolojik veriler, Troizen’de,
Hippolytos’a ait bir kült yerinin varlığını göstermiştir. Delikanlı, İ. Ö. 8 yüzyılın sonundan itibaren bu yerde onurlandırılmaktaydı
(http://comingbacktolife.mcgill.ca).
34
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Phaidra’ya gelince, o –masumiyetini neredeyse bir saplantıya dönüştüren Hippolytos’tan farklı
olarak- daha ılımlıydı. Aphrodite’in plânının bir parçası olsa da üvey oğluna olan tutkusunun
üstesinden gelmeye çalıştı. Başka bir ifadeyle ruhen ve bedenen lekesiz kalmayı başardı. Fakat bu
başarısı ne Aphrodite’i ne Hippolytos’u ne de kocasını hoşnut etmeyecekti. Kapıldığı aşk
çılgınlığıyla mücadele ettiyse de hayatı tam bir çıkmaza girdi. Kurtuluşu, kendi canını almakta
buldu. Theseus ise oğlunu cezalandırmak için acele etti. Adil bir yargıda bulunmak gibi bir endişesi
yoktu. Ne bir tanığa ne de kâhine danışmayı düşündü ve Hippolytos’u sürgün etti.
Hippolytos’un trajedisine giden yol, onun, içinden çıktığı toplumun değerlerine sırt çevirerek kendi
değerler dünyasını yaratmasından ve insan olmanın vazgeçilmez unsurlarından birini inkâr
etmesinden kaynaklandı. Peki ya tanrılar? Onların, bu felaketteki payı için ne söylenebilir? Bu
soruya en güzel yanıtı, Euripides veriyor. Şair, izleyicisini, kutsala yaklaşımında da ılımlı olmaya
davet ediyor. Bireyi, ne şu tanrıya ne de bir diğerine ama hepsine huşu ile yaklaşmaya çağırıyor.
Aşırılıkların hüküm sürdüğü bir dünyada kargaşa baş göstereceği için.
KAYNAKLAR
EURİPİDES, Hippolütos (çev. Yılmaz Onay), Mitos Boyut Yayınları, İstanbul 2015.
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Özet
Staphylococcus spp, insan ve hayvanların sindirim ve ürogenital sistemleri, deri ve mukoz
membranları gibi ortamlarda doğal olarak yer alabilen, mastitis faktörü oldukları için süte kolayca
bulaşabilen, bu sebeple süt işleme tesisleri açısından ayrıca önem arz eden bakterilerdir.
Staphylococcus türleri, işleme koşullarına yüksek uyumlulukları ve biyofilm oluşturma kapasiteleri
ile süt ürünleri işleme sektöründe çeşitli sorunlara neden olabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı,
süt ürünleri üretim ve işleme tesislerinde ve çeşitli süt ürünlerinde Staphylococcus spp. sayısını
tespit etmekti. Çalışma kapsamında, Niğde ve Ereğli'deki beş süt fabrikasından yaz ve kış aylarında,
ISO 18593'e göre toplam 430 yüzey örneği ve TS EN ISO 707 süt ve süt ürünleri numune alma
kılavuzuna göre toplam 20 süt ve 50 süt ürünü (kaşar ve beyaz peynir, krema, tereyağı ve yoğurt)
toplandı. Örnekler, Staphylococcus spp.'nin izolasyonu için seçici mannitol salt agar üzerine inoküle
edildi. Araştırma sonucunda süt işletmesindeki borular, tanklar, çeşitli alet ve ekipmanlar ile duvar
ve fayanslardan alınan 324 (% 75,3) yüzey örneğinin Staphylococcus spp. yönünden pozitif olduğu
tespit edildi. Pozitif yüzey örneklerinde bakteri sayılarının 3.81 ile 0.301 log 10 kob/cm2 arasında
olduğu belirlendi. İncelenen tüm süt örneklerinin 20(%100) ve süt ürünlerinden 41’nin (% 82), 3.34
ile 0.301 log 10 kob/ml/g aralığında Staphylococcus spp. ile kontamine olduğu belirlendi. Bu
çalışmanın sonuçları, süt işleme tesislerinde ve süt ürünlerinde Staphylococcus türlerinin varlığı
hakkında gelecekteki çalışmalar için yararlı bilgiler sağlamaktadır. Süt endüstrisi ekipmanlarının ve
yüzeylerinin Staphylococcus spp. için bir rezervuar olduğu, etkenlerin süt ürünleri yoluyla
tüketiciye bulaşabilmesi açısından dikkat çekicidir. Söz konusu kontaminasyon hijyenik olmayan
koşullar için süt endüstrisinde önemli bir soruna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Süt ürünleri, süt ürünleri işleme tesisleri, Staphylococcus spp.
*Bu çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından
SSB 2017/04-BAGEP proje numarası ile desteklenmiştir.
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Abstract
Staphylococcus spp. can naturally be found in environments such as the digestive and urogenital
systems of humans and animals, skin and mucous membranes, and therefore, are also important
important in terms of dairy processing plants since milk can be easily contaminated with these
bacteria because of they are mastitis factors. Bacteria in the Staphylococcus genus could be causing
problems in the dairy processing sector with their high adaptability to processing conditions and
biofilm forming capacity. The aim of this study was to detect the counts of the Staphylococcus spp.
in dairy production and processing plants. Within the scope of the study, total 430 surface samples
using swap by ISO 18593 and total milk, and dairy products (kashar and white cheese, cream, butter
and yogurt) were collected according to TS EN ISO 707 from five dairy-producing factories in
Nigde and Eregli during summer and winter. Samples were inoculated on selective plating on
mannitol salt agar for isolation of Staphylococcus spp. As a result of the research, it was determined
that 324 (75,3%) surface samples taken from pipes, tanks, various tools and equipment, walls and
tiles in the dairy plant were positive for Staphylococcus spp, and the number of bacteria in positive
samples was between 3.81 and 0.301 log 10 CFU/cm2. All milk samples (100%) and 41 (82%) dairy
product samples contaminated with Staphylococcus spp counts in the range of 3.34 to 0.301 log 10
CFU/ml/g. The results of this study provide useful information for future studies on the presence of
Staphylococcus species in dairy processing plants and dairy products. It is remarkable that the dairy
industry equipment and surfaces are a reservoir for Staphylococcus spp., as the bacteria can be
transmitted to the consumer through dairy products. This contamination pointed to an important
problem in the dairy industry for unhygienic conditions.
Keywords: Dairy products, dairy processing plants, Staphylococcus spp.
GİRİŞ
Staphylococcus genusundaki bakteriler insan ve hayvanların deri ve mukozalarında, sindirim ve
ürogenital sistemlerinde bulunan, dolayısıyla her türlü çevrede rastlanabilen yuvarlak (kok) şekilli,
0.5-1.5 μm çapında, hareketsiz, sporsuz, fakültatif anaerobik Gram pozitif mikroorganizmalardır
(Soriano vd., 2002).
Gelişen identifikasyon teknikleri ile birlikte Staphylococcus genusunda 33 tür ve 17 alt tür
saptanmıştır. Staphylococcus genusundaki türlerin ayrımında çeşitli sınıflandırma yöntemleri
kullanılsa da en çok kullanılan yöntem koagulaz etkinliklerine göre sınıflandırılmalarıdır.
Staphylococcus spp., koagulaz testi sonucuna göre iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup
Staphyloccus aureus, Staphyloccus intermedius, Staphyloccus delphini, Staphyloccus hyicus gibi
Koagülaz pozitif stafilokoklardır. İkinci grupta ise Staphyloccus epidermidis, Staphyloccus cohnii,
Staphyloccus lentus, Staphyloccus sciuri ve Staphyloccus xylosus gibi koagülaz negatif stafilokoklar
(KNS) yer almaktadır (Winn vd., 2006).
Süt ve ürünleri yüksek besin değerlerinden dolayı saprofit ve patojen karakterli birçok
mikroorganizmanın üremesi için uygun ortam teşkil etmektedir. Süt ürünleri üreten işletmelerde bu
mikroorganizmaların son ürüne bulaşması hem ürünün kalitesi hem de tüketici sağlığı açısından
risk oluşturmaktadır (Akbulut ve Kınık, 1988). Staphylococcus genusunda yer alan bakteriler
yüksek adaptasyon, toksin ve biyofilm oluşturma kabiliyetleri, ve taşınabilir genler vasıtasıyla
geliştirdikleri antibiyotik direnç mekanizmaları ile uzun yıllardır klinik mikrobiyoloji dalında
sorunlara neden olmaktadırlar (Kumar vd., 2016). Süt işletmelerinde ürün işleme süreçlerinde
kullanılan alet-edevat ve yüzeylerin bu bakteriler ile kontamine olması ve süt ürünlerine, dolayısıyla
tüketiciye bulaşma açısından risk teşkil etmektedir. Bu çalışmada çeşitli süt ürünleri üretim ve
işleme tesislerinde ve bu tesislerde üretilen süt ürünlerinde Staphylococcus spp. kontaminasyonun
araştırılması amaçlanmıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada, 2018 yılının yaz ve kış mevsimlerinde iki kez olmak üzere Niğde ve Ereğli’de
peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt üretimi yapan fabrikalardan süt, süt ürünü, atık ve yüzey
numuneleri alındı. Araştırma kapsamında 5 ayrı süt fabrikasından toplam 430 yüzey, 20 süt ve 50
süt ürünü (kaşar peyniri, beyaz peynir, yoğurt, krema ve tereyağı) örneği toplandı. Örnekler soğuk
zincir altında laboratuvara getirilerek 2 saat içinde analize alındı.
Yüzeylerin Örneklenmesi
Yüzeylerin örneklenmesi ISO 18593’e (2018) göre yapıldı:
Örnekleme işleminde düz yüzeyler için iç alanı 10 cm2 olan steril bir çerçeve oluşturuldu, her ünite
ve gıda ile temas eden her birim için toplam 1000 cm2 olacak şekilde steril pamuklu swaplar 10 kez
dikey ve yatay olarak sürüldü ve swaplar her bir tüpte 1ml %0.05 Sodyum tiyosülfat içeren
maksimum geri kazanım sulandırma (MRD, OXOID CM733) içeren tüplere konuldu. Ulaşılması
zor örnekler ve 100 cm2’den küçük alanlar için swaplar baş ve işaret parmaklar arasında çevrilerek
örneğe sürüldü. MRD tüplerinden alınan homojenizatlardan 1/4 Kuvvetinde Ringer solüsyonu ile
seri dilusyonlar hazırlanarak dilüsyonun 1ml’si Staphylococcus türlerinin izolasyonunda seçici olan
Mannitol Salt Phenol Red Agar (MSA) (Merck 1.05404) içeren petri kutusuna draski spatülü
kullanılarak yayma plak yöntemi ile inoküle edildi. Petriler 35 ± 2 °C’de aerobik atmosferde 24 ila
48 saat inkübe edildi. Staphylococcus türlerinde mannitol fermentasyonuna bağlı olarak, mannitol
pozitif türlerde besi yeri renginin sarıya döndüğü ve orta büyüklükte sarı koloniler oluştuğu;
mannitol negatif türlerde ise besi yeri renginin aynı (pembe-kırmızı) kaldığı ve küçük-orta, beyaz
koloniler oluştuğu gözlemlendi. Söz konusu kolonilerden 5’er adet alınarak gram boyama yapıldı,
oksidaz, katalaz ve koagulaz testleri uygulandı (Murray ve Patrick, 2003).
Yüzeydeki bakteri sayısının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanıldı:
Ns= NxF xD
A
değer 1’dir.

N= dilüsyon sıvısının 1ml’sindeki bakteri sayısı (log 10 )
F= tüpteki dilüsyon sıvısının miktarı
A= örneklenen yüzeyin santimetre karesi, yüzey ölçülememişse bu
D= kullanılan dilüsyonun karşılığı

Çiğ Süt ve Süt Ürünlerinin Örneklenmesi
Çiğ süt örneklerinden 10 ml ve peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünlerinden 25 gr tartılarak
sırasıyla 90 ml ve 225 ml ¼ Ringer solüsyonunda homojenize edildi ve elde edilen
homojenizatlardan ringer solüsyonu ile seri dilusyonlar hazırlandı. Dilüe edilen örneklerden 1ml’si
Staphylococcus spp. izolasyonu için Mannitol Salt Phenol Red Agar’a yayma plak yöntemi ile
ekildi. Yüzey örneklerinde olduğu gibi değerlendirildi.
Mikrobiyel kontaminasyon sonuçlarının varyans analizi
Süt iletmelerinden alınan swap örnekleri ile süt ve süt ürünleri arasındaki Ağustos ve Aralık
aylarındaki farklılıkların istatistiksel olarak farklı olup olmadığını test etmek için Bağımlı Örneklem
t- testi, Kolmogorov-Simirnov testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi uygulandı. Sonuçlar minimum%
95 anlamlılık düzeyinde test edildi. İstatistiksel analizler SPSS®v.22.0 (SPSS, 2013) paket
programı kullanılarak yapıldı. P <0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
SONUÇ
Araştırma sonucunda süt işletmesindeki borular, tanklar, çeşitli alet ve ekipmanlar ile duvar ve
fayanslardan alınan 324 (% 75,3) yüzey örneğinin Staphylococcus spp. yönünden pozitif ve pozitif
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örneklerde bakteri sayılarının 3.81 ile 0.301 log 10 kob/cm2 arasında olduğu tespit edildi. İncelenen
tüm süt örneklerinin 20(%100) ve süt ürünlerinden 41’nin (% 82), 3.34 ile 0.301 log 10 kob/ml/g
aralığında Staphylococcus spp. ile kontamine olduğu belirlendi. (Tablo 1). Plastik malzemeler ve
kaşar peyniri ve beyaz peynir cendere bezlerinden alınan örnekler hariç, analiz edilen tüm
örneklerdeki Ağustos ve Aralık aylarına ait bakteri sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edildi.
Tablo 1. Analiz edilen örneklerdeki Staphylococcus sayıları, ortalama, standart sapma ve P değerleri
Örnek

N

n (%)*

Pozitif örneklerdeki
Staphylococcus sayısı log 10 kob
/cm2/ml/g
min
max ort ± (SD)

Proses tankları
boruları ve atık su
boruları

Ağustos
Aralık

75

45(%60)

0,30

3,72

2,39 ± (0,9)

Plastik malzemeler

Ağustos
Aralık
Ağustos
Aralık
Ağustos
Aralık
Ağustos

20
20
20
20
10
10
20

17(%85)
18(%90)
14(%70)
14(%70)
8 (%80)
8 (%80)
20(%100)

0,30
0,30
0,67
0,30
0,90
0,30
3,37

2,55
2,18
1,26
1,20
2,81
2,73
3,81

1,21± (0,73)
1,20 ± (0,67)
0,91 ± (0,17)
0,69 ± (0,24)
2,09± (0,87)
1,80 ± (1,0)
3,58 ± (0,12)

Aralık

20

20(%100)

3,32

3,81

3,56± (0,12)

Metal malzemeler
K. peyniri ve B.
peynir cendere bezi
Üretim
birimlerindeki
ızgaralar
Proses tankları

75

45(%60)

0,60

3,80

P**

2,51± (0,86)
<0,05

0,89
<0,05
0,27

<0,05

Ağustos
40
33 (%82,5) 0,30
1,65 1,11± (0,35)
<0,05
Aralık
40
31 (%77,5) 0,30
1,56 1,09± (0,35)
Ağustos
20
17 (%85)
0,30
1,40 0,90± (0,30)
<0,05
K. peyniri ve B.
peynir tekneleri
Aralık
20
15 (%75)
0,30
1,26 0,80± (0,31)
Ağustos
10
10 (%100)
1,08
1,90 1,39 ± (0,32)
<0,05
Yer ve duvar
fayansları
Aralık
10
9 (%90)
0,85
1,87 1,26± (0,34)
Ağustos
10
10 (%100)
2,87
3,35 3,09 ± (0,16)
<0,05
Çiğ süt
Aralık
10
10 (%100)
2,74
3,18 3,01± (0,15)
Ağustos
25
23 (%100)
0,60
2,40 1,46± (0,57)
<0,05
Ürünler
Aralık
25
18 (%100)
0,30
2,29 1,32± (0,65)
*Staphylococcus pozitif örnek sayısı
** P <0,05, Ağustos ve Aralık aylarında izole edilen bakteri sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
vardır.

TARTIŞMA
Bu çalışmada süt ürünleri üretimi yapan işletmelerde, Ağustos ve Aralık aylarındaki
Staphylococcus sayıları tespit edildi. Staphylococcus türleri stafilokokal gıda zehirlenmesine neden
olan enterotoksin üretme kabiliyetleri nedeniyle her tür gıdanın işleme ve satış süreçlerinde takip
edilmesi gereken bakterilerdir. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’de tereyağı ve
sürülebilir süt ürünleri ve sadeyağ, kaymak, süttozu ve krema tozu, dondurma için toz karışımlar,
peyniraltı suyu tozu, yayıkaltı suyu tozu ve süt bazlı toz ürünler, kazein ve kazeinat ve peynir için
sadece koagulaz pozitif stafilokok sayıları için limit belirlenmiştir (TGK, 2001). Ancak yapılan
çalışmalar, koagulaz negatif stafilokokların da enterotoksin ve biyofilm oluşturabildiğini, subklinik
mastitis olgularından izole edildiğini, birçok antibiyotiğe direnç gösterdiğini ve direnç genlerini
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taşıdığını rapor etmektedirler (Cervincova ve ark, 2013; Febler ve ark, 2010; Gündüz ve Tuncel,
2006; Irlinger 2008; Mork ve ark, 2012; Vernozy-Rozand ve ark, 1996).
Çalışmada swap örneği alınan peynir sütü ve yoğurt sütü proses tankı borularının hiçbir noktasından
(giriş, dirsek ve conta) Staphylococcus spp. izole edilmedi. Aynı şekilde pastörizasyon tankının iç
kısmında da bakteri bulunamadı. Staphylococcus türleri pastörizasyona genel olarak duyarlı
olduğundan bu sonuçlara bağlı olarak işletmedeki pastörizasyon parametrelerinin etkili olduğu
düşünülmektedir (Martins ve ark., 2014). Ayrıca çalışma sonucunda atık su borularındaki tüm
noktalarının yüksek düzeyde, bütün çiğ süt getirme ve krema separatör borularının ise 0,301- 2,81
log 10 kob/ cm2 Staphylococcus spp. ile kontamine olduğu görüldü. Verimli krema separasyonu için
süt sıcaklığının 45- 55°C arasında tutulması gerektiği belirtilmektedir (Tong ve ark., 2019). Süt
işletmelerinde krema separasyonundan önce süte termizasyon hariç ısı işlemi uygulaması
yapılmadığından separatör borularından Staphylococcus spp. izole edilmesi beklenen bir durum
olarak görülmektedir.
Çalışmada örnek alınan tüm tankların dış kısımlarının değişik düzeylerde; salamura, krema
pastörize ve üç firmaya ait yoğurt proses tanklarının iç yüzeylerinin de çok düşük düzeyde bakteri
ile kontamine olduğu tespit edildi. Tüm ızgaraların (kaşar, yoğurt, beyaz peynir ve tereyağı) bakteri
ile yüksek düzeyde kontamine olduğu belirlendi. Plastik malzemelerden kaşar kalıplarının ve
plastik ambalajların özellikle dış kısımlarından mevsime ve firmaya göre değişen sayıda
Staphylococcus spp. izole edildi. Aynı şekilde metal malzemelerin (bıçaklar ve baskı ağırlıklar) sap
kısımlarının değişik düzeyde Staphylococcus spp. ile kontamine olduğu tespit edildi. Kaşar peyniri
cendere bezlerindeki ve beyaz peynir cendere bezlerindeki Staphylococcus spp. sayısı sırasıyla
2,77- 2,31 log 10 kob/ cm2 0-1,17 log 10 kob/ cm2 aralığında tespit edildi. Çalışma sonuçları süt
işleme tesislerindeki alet, makine ve yüzeylerde pastörizasyon sonrası düşük düzeyde de olsa
kontaminasyon olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalar proses sonrası kontaminasyonda
Staphylococcus türlerinin en önemli kaynağının insan teması olduğunu rapor etmektedir. Ayrıca çiğ
materyalden kaynaklanan çapraz kontaminasyon da süt ürünleri üretimi ve üretim ortamlarında
önemli bir endişe konusu olarak belirtilmektedir (Irlinger, 2008; Kumar ve ark, 2016; Martins ve
ark, 2014; Mork ve ark, 2012).
Bu çalışmada analiz edilen çiğ sütlerde Staphylococcus spp. sayısı 2,74-3,35 log 10 kob/ml arasında
tespit edildi. Süt ürünlerinde bakteri düzeyi kaşar peyniri örneklerinde 0,301- 2,40 log 10 kob/g;
beyaz peynir örneklerinde 0-2,39 log 10 kob/g; yoğurt örneklerinde 0-0,69 log 10 kob/g; tereyağı
örneklerinde 0-1,72 log 10 kob/g; krema örneklerinde 0-1,34 log 10 kob/g olarak belirlendi. Çiğ süt ve
süt ürünlerinde Staphylococcus spp. sayısı çeşitli çalışmalarda peynir çeşitlerinde 2,97-5,75 log 10
kob/g (Belickova ve ark, 2001; Martins ve ark, 2014); 20 krema örneğinin sadece 1’inde 5.46 log 10
kob/g (Martins ve ark, 2014) olarak rapor edilmiştir. Staphylococcus equorum ve Staphylococcus
caprae gibi türlerin peynir üretimi sırasında olgunlaşma sürecine dahil olduğu bildirilmektedir
(Irlinger, 2008). Ancak ülkemizdeki entegre süt ürünleri üretim tesislerinde beyaz peynir ve kaşar
peyniri üretiminde Lactococcus lactis subsp. lactis ve Lactococcus Lactis subsp. cremoris türleri ile
bazı Leuconostoc suşları ve Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii
gibi laktobasiller starter kültür olarak kullanılmaktadır (Oğuz ve Andiç, 2019; Özdemir ve Demirci,
2006). Dolayısıyla peynir ve diğer süt ürünlerinde bulunan Staphylococcus türlerinin kaynağının
olgunlaşma sürecinde görev yapan bakteriler olduğu düşünülemez. Kaşar peyniri örneklerinden ve
kaşar peyniri cendere bezinden beyaz peynire kıyasla daha yüksek sayıda Staphylococcus spp. izole
edildi. Kaşar peyniri üretiminde haşlama, şekil verme ve kalıplara yerleştirme gibi daha fazla el
teması gerektiren aşamaların olması bu kontaminasyonun nedeni olarak tahmin edilmektedir
(Özdemir ve Demirci, 2006).
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Çalışma kapsamında swap, çiğ süt ve ürün örnekleri yaz ve kış dönemini temsil etmesi amacıyla
Ağustos ve Aralık aylarında alındı. Plastik malzemeler ve cendere bezlerinden alınan örnekler
dışında, diğer örneklerdeki bakteri sayısı aylara göre anlamlı bir farklılık gösterdi. Yapılan çeşitli
çalışmalarda bildirilen sonuçlar da yaz döneminde alınan gıda örneklerindeki stafilokok varlığının
kış döneminde alınan örneklerden daha yüksek olduğunu göstermektedir (Jankovic ve ark, 2012;
Lan ve ark, 2017; Matallah ve ark, 2019) Bu durum stafilokok türlerinin mezofil karakterde olması
ve soğuk ortamda generasyon sürelerinin uzaması ile açıklanabilmektedir. Cendere bezlerinden ve
plastik materyallerden alınan örneklerde sezon farkının görülmemesi ise bu malzemelerin temizlik
ve dezenfeksiyonunun etkili şekilde yapılamadığını göstermekte ve bu tür malzemelerin
temizlenmesinde dikkatli davranılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Pastörizasyonun aşamasından sonra süt işleme ile ilgili yüzeylerde ve süt ürünlerinde düşük
düzeyde de olsa Staphylococcus türlerinin varlığı işleme süreçlerinde hijyen ile ilgili hataların
yapıldığının göstergesidir. Bu çalışma sonuçlarına göre, süt işletmelerinde hammadde kontrolüne ve
ısıl işleme dikkat edilerek üretim hatlarının temizlenmesi ve sanitasyonuna yönelik prosedürlerdeki
olası hataların belirlenmesi, üretilen ürünlerin hem taşınmasında hem de depolanmasında uygulanan
sıcaklıkların ve kontaminasyon nedenlerinin tespit edilmesi gibi hususlarda mikrobiyolojik
takiplerin düzenli olarak yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRETĠM
TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANILMASINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ
THE VIEW OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS ON THE USE OF TEACHING
TECHNOLOGIES IN CONCEPT TEACHING
Merve ÖNOL
Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Orcid id: 0000-0001-7575-3435
Özet
Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimlerine ait kavramların öğretimi sırasında
eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
örneklemini Çanakkale ilindeki bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilimdalında farklı sınıf seviyelerinde öğrenim 15 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen
adaylarına kavram öğretimi sırasında kullanmayı planladıkları öğretim teknolojileri, kavram
öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin kullanımının öğrencileri ve öğretmenler açısında
avantajları ve dezavantajları hakkındaki düşünceleri sorgulayan toplam yedi soru sorulmuş ve
görüşme yaklaşık olarak 10–20 dakika sürmüştür. Araştırmadan elde edilen verilerin analizine göre
öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin bilincinde olduğu ve bu teknolojilere karşı olumlu
görüşleri olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adayları çoğunlukla kavram öğretimine başlarken
öğrencilerin dikkatini çekmek ve öğrenmeye güdülemek amacıyla kullanmayı hedeflediklerini
belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Fen Bilgisi Eğitimi Anabilimdalında
öğretim gören öğretmen adaylarının kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin
kullanılmasının faydalı olacağını düşündükleri, kendilerini bu teknolojilerin kullanımı konusunda
yeterli gördükleri, öğretim programının ve okullardaki donanımın bu teknolojileri kullanım
konusunda yetersiz olduğunu düşündükleri, bu teknolojilerin kavram öğretimi sırasında
kullanımının avantajları ve dezavantajları ile ilgili farkındalıklarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretim teknolojileri, Öğretmen adayları, Kavram öğretimi
GĠRĠġ
Bilim ve teknolojinin birbiri ile etkileşim halinde olmasından kaynaklı olarak her ikisinde meydana
gelen gelişmeler birbirini etkilemekte ve birlikte kullanım alanlarını da genişletmektedir. Bu
alanlardan biri eğitim alanıdır. Teknoloji alanında meydana gelen değişimler hızla eğitim alanının
içinde yer almaktadır. Öğretme ve öğrenme süreçlerinin daha etkili olmasını sağlamak, teknolojiyi
eğitimin her basamağında kullanarak nitelikli öğretim ve neticesinde nitelikli bireyler yetiştirmek
için teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir (Konur, Sezen ve Tekbıyık,
2008). Bu gereklilik “öğretim teknolojisi” kavramını ortaya çıkarmış ve “öğretimin” eğitimin bir alt
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kavramı olduğuna bağlı olarak belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak
düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terim haline getirmiştir (Yılmaz, 2007).
Öğretim teknolojisi, teknolojinin araç olarak kullanılmasından çok öğrenme sürecini geliştirmek
için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir. Bu yöntem daha çok duyu organını
uyardığı, öğrencinin ilgi ve dikkatini çektiği için öğrenmeyi kolaylaştırır (Güngördü, 2003). Eğitim
ve öğretim ortamlarında öğretim teknolojilerinin kullanılması öğrencilerin daha hızlı öğrenmesine,
öğrenme sürecine odaklanmasına (Kaya, 2008), öğrenmelerin kalıcı olmasına (Balkı ve Saban,
2009) katkı sağlamaktadır. Roblyer ve Edwards (2005), öğretmenlerin öğretim ortamlarında bu
teknolojileri kullanması sayesinde öğrencilerin motivasyonlarının ve bilimsel becerilerinin
geliştiğini, öğretimin daha verimli hale geldiğini vurgulamaktadırlar.
Lane ve Lyle (2010) öğretim teknolojilerinin öğretim ortamında öğretmenlerin yardımcısı
olduğundan bahsederken aynı zamanda bu teknolojilerin kullanımında uzmanlık, birikim ve
tecrübenin önemli olduğunu belirtmektedir. Günümüzde öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen ve
teknoloji iki önemli değişken konumundadır (Yılmaz, Ulucan ve Pehlivan, 2010). Çağımızda
öğretmenlerden kendilerini özellikle teknolojinin kullanımında geliştirmesi, teknoloji kullanma
becerisini mesleki becerileriyle birleştirerek bu beceriyi öğrenme ortamlarında kullanması
beklenmektedir. Özellikle yapılandırmacı yaklaşımın kullanıldığı ve öğretmenin bilgiyi
yapılandırmada rehber olduğu ortamlarda bu teknolojilerin kullanılması daha çok duyuya hitap
ederek bilginin kalıcılığını sağlama noktasında etkilidir. Özellikle fen derslerinin doğası gereği
soyut kavramlara sıklıkla yer vermesi, gerçek hayatta kolaylıkla uygulanabilir ya da gözlenebilir
bilimsel bilgilerin sınırlı olması dolayı fen derslerinde öğretim teknolojilerinin kullanılması
öğretimi kolaylaştırıcı niteliktedir (Çelik ve Karamustafaoğlu, 2016). Alanyazında yapılan
çalışmalar da kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanılmasının, öğrencilerin fen
derslerine olan ilgisi artırdığını ve akademik başarılarına olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir
(Usta ve Korkmaz, 2010; Çelik ve Pektaş, 2015; Karamustafaoğlu, 2012; Yiğit ve Akdeniz, 2003;
Kokol-Voljc, 2007; Maloy, Sharon ve Gordon, 2010). Yine alanyazında öğretmenlerin öğrenme
ortamlarında eğitim teknolojilerinin kullanımındaki rollerine, tutumlarına, görüşlerine ve bu
teknolojilerle ilgili bilgilerine, öğretmenlerin ve ilerideki yaşantılarında öğretmenlik mesleğini
yürütecek olan öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerinin kullanımına ilişkin farklı özelliklerine
yönelik çalışmalar ile karşılaşılmıştır (Karamustafaoğlu, 2006; Özgen ve Obay, 2008; Yaman,
2008; Ozan ve Taşgın, 2017; Saraç ve Özarslan, 2017). Fakat bu çalışmalarda öğretmenlerin genel
olarak öğretim ortamlarında öğretim teknolojileri ile ilgili görüşlerini belirleme üzerine amaçlandığı
görülmektedir. Bu çalışmada fen derslerinde özellikle fen bilimleri kavramlarının öğretimi sırasında
bu teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşlerini tespit etmeye yönelik uygulama yapılmış ve bu
doğrultuda bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimlerine ait kavramların
öğretimi sırasında eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması
olarak belirlenmiştir.
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YÖNTEM
AraĢtırmanın Deseni ve Örneklemi
Bu araştırma durum çalışması yönteminin kullanıldığı ve içerik analizinin yapıldığı nitel bir
çalışmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, araştırma sürecindeki belirlenen durumların derinlemesine
çalışılmasına olanak vermektedir (Patton, 1999). Bu araştırma katılımcıların seçilmesinde kullanılan
ölçüt, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının araştırmaya gönüllü katılmayı kabul etmesi ve
araştırmanın yapıldığı dönemde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilimdalında 3. veya 4. sınıfta öğrenim
görüyor olmasıdır. Bu araştırmaya katılan toplam 15 öğretmen adayının 6’sı 3. Sınıf, 9’u ise 4.
sınıfta öğrenim görmektedir. Katılımcılarının kimliklerinin gizli tutulması amacıyla her bir
katılımcıya bir numara verilmiş ve AÖ(numara) olarak kodlanmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim
teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik yedi sorudan oluşan bir yarıyapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı geliştirilirken alanyazında yapılan
çalışmalar incelenmiş, veri toplama aracının soruları ve sonda sorular belirlenmiştir. Sorular
hazırlandıktan sonra alanında uzman üç öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan
elde edilen görüşler doğrultusunda soru metinleri ve ifadeler düzenlenerek veri toplama aracı son
haline getirilmiştir. Her bir öğretmen adayıyla tek tek görüşmeler yapılmış ve bir görüşme yaklaşık
olarak 10–20 dakika sürmüştür. Görüşmeler öğretmen adaylarının izni ile kayıt edilmiş ve
sonrasında görüşme kayıtları araştırmacı tarafından transkript edilmiştir. Öğretmen adaylarının
cevapları analiz edilirken birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir
araya getirilmiştir. Veriler toplandıktan sonra kodlar ve temalar oluşturulmuş, oluşturulan kodlar ve
temalar için yine uzman görüşüne başvurulmuştur.
BULGULAR
Araştırmada öğretmen adayları ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelere ilişkin bulgular
bu bölümde sunulmuştur. Bulgular her bir soru için ayrı olarak verilmiştir. İçerik analizine tabi
tutulan verilerin yüzde ve frekansları tablolar halinde verilmiştir. Öğretmen adaylarının
görüşlerinden örnekler verilmiş ve yorumlanarak ele alınmıştır.
Öğretmen adaylarının öğretim teknolojisinde kullanılan araçlara ilişkin bilgileri için “Öğretim
teknolojisi dendiğinde aklınıza gelen araçlar nelerdir?” sorusu sorulmuş ve buna ilişkin bulgular
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde kullanılan öğretim teknolojilerine ait araçlara
ilişkin görüşleri
Kodlar
Bilgisayar
Akıllı Tahta
Tablet
Cep Telefonu
Televizyon
Projeksiyon Cihazı
İnternet
Whatsapp, Facebook, vb.
Mikroskop, Teleskop, vb.
Kamera

Frekans (f)
15
13
13
12
11
9
8
6
5
2

Yüzde (%)
15,96
13,8
13,8
12,77
11,70
9,57
8,51
6,38
5,32
2,13

Öğretmen adaylarına yöneltilen bu soruya öğretmen adaylarının hepsinin ortak yanıtı “bilgisayar”
olmuştur. Yine “akıllı tahta” öğretmen adaylarının ortak yanıtları arasında sayılabilmektedir.
Öğretmen adayı AÖ2 öğretim teknolojisi hakkında “Öğretim teknolojisi deyince aklıma ilk
bilgisayar ve akıllı tahta geliyor. En çok kullanılan derslerde bunlar. Öğrenciler bilgisayarı evde de
kullanıyor. Neredeyse eğitimin bir parçası oldu zaten günümüzde.” açıklamasını yaparken AÖ7 bu
kavram ile ilgili düşüncelerini “Bilgisayar diyebilirim. Sonra cep telefonu kullanılıyor. Akıllı
tahtalar var sınıflarda. Onlarda öğretim teknolojisi içindedir. Öğrenciler ve öğretmenler arasında
whatsapp kullanılıyor çok fazla. Soru çözümlerini falan paylaşıyorlar oradan. O da bence bu
kapsamda sayılır.” şeklinde açıklamıştır. Başka bir öğretmen adayı AÖ10 ise düşüncelerini “Sınıfta
kullanılabilen araçlardan bilgisayar, projeksiyon cihazları, akıllı tahta, mikroskop gibi araçlardır.
Yani bunlar sınıfta öğretim sırasında aktif olarak kullanılabiliyor.” şeklinde açıklamıştır.
Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının gerekliliği ile ilgili
sorulan “Kavram öğretiminde öğretim teknolojileri kullanılmalı mıdır?” sorusuna ilişkin bulgular
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde kullanılan öğretim teknolojilerine
kullanılmasına ilişkin görüşleri
Kodlar
Kullanılmalı (Her zaman)
Kullanılmalı (Bazen)
Toplam

Frekans (f)
9
6
15

Yüzde (%)
60,00
40,00
100

Kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanılmamasının gerektiğini belirten öğretmen adayı
bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının 9’u öğretim teknolojilerinin kavram öğretimi sırasında
kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Örneğin AÖ3, kavram öğretimi sırasında öğretim
teknolojilerinin kullanılmasının gerekliliğinden bahsederken “Kullanılması gerektiğini
düşünüyorum tabi. Çünkü öğrenciler görerek, izleyerek öğrenmeyi seviyorlar. Onlara eğlenceli
geliyor. Motivasyonlarını ve ilgilerini arttırıyor...” ifadelerini kullanırken AÖ8 ise “…Bu araçlar
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sayesinde kalıcı öğrenme olacağını düşünüyorum. Bir de öğretmenin işini kolaylaştıran ve
öğrencinin kolay öğrenmesini sağlayan araçlar bunlar.” açıklamasını yapmıştır.
Öğretmen adaylarının 6’sı kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin kullanımının kısıtlı
olması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu öğretmen adayları, kavram öğretimi sırasında uygun olmayan
araç kullanıldığında öğrencide kavram yanılgısı ya da eksik öğrenmelerin olabileceğinden
bahsetmişlerdir. Bu öğretmen adaylarından biri olan AÖ11 düşüncelerini “Kavram öğretimi
sırasında dikkatli olmak gereklidir. Mesela bazen izletilen bir videodaki bir bilgi öğrencide kavramı
öğrenirken kavram yanılgısı oluşabilir. Ya da kaçırabilir. Farklı yerlere odaklanarak gerçek bilgiyi
kaçırabilir. Her kavram için uygun olmayabilir bu araçlar…” şeklinde açıklamıştır. Buna benzer
düşünceye sahip bir diğer öğretmen adayı AÖ5 ise “Her öğrencinin öğrenme şekli farklı olduğu için
kavram öğretimi sırasında herkeste aynı etkiyi yaratmayabilir. Herkes kavram hakkında bilgiyi aynı
oranda edinmeyebilir.” ifadesini kullanmıştır.
Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının avantajları ile ilgili
sorulan “Kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının avantajları neler olabilir?”
sorusuna ilişkin bulgular Tablo 3’deki gibidir.
Tablo 3. Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının
avantajlarına ilişkin görüşleri
Kodlar

Öğrenci
Açısından

Öğretim Süreci
Açısından

Öğretmen
Açısından

Kavram ilgili başarıyı arttırıcı etki
Kavramı kalıcı öğrenme
Kavram öğrenmeyi kolaylaştırma
Kavram yanılgılarını giderme
Kavrama ait motivasyonu arttırma
Kavramı somutlaştırmaya yardımcı
Kavramlar arası bağlantı kurmayı
kolaylaştırma
Farklı duyu organlarına hitap etme
Bilimsel süreç becerilerini geliştirme
Görsel ve işitsel öğretim
İşbirliği imkânı yaratma
Ulaşılamaz deneyler imkânı
Eğlenceli öğrenme ortamı sunma
Sınırsız tekrar
Zamanı kısaltma
Öğrenciyi güdüleme
Önbilgileri ve kavram yanılgıları tespit
etmeye yardımcı
Öğretmeye yardımcı
Öğretim sırasında ölçme ve
değerlendirme imkânı
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Frekans
13
11
9
8
8
7

Yüzde
9,09
7,69
6,29
5,59
5,59
4,90

6

4,20

6
4
11
10
8
6
4
8
7

4,20
2,80
7,69
6,99
5,59
4,20
2,80
5,59
4,90

6

4,20

6

4,20

5

3,50
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Öğretmen adaylarının hepsi kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin kullanımımın
avantajlarından bahsetmiştir. Bu soruya ait yanıtlar kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin
kullanımının öğrenciye, öğretmene ve öğretim gerçekleştirilen ortamda öğretim sürecine olan
yararları olarak üç ana bölümde kodlanmıştır. Öğretmen adayları kavram öğretiminde öğretim
teknolojilerinin kullanılmasının öğrenci açısından yararı için en sık “başarıyı arttırma” etkisinden
bahsetmişlerdir. Öğretmen adaylarından ÖA10 “…Öğrencinin dikkat ve motivasyonu artar. Böylece
kavramı daha iyi öğrenir. Bu da dersteki başarını arttırır…” açıklamasını yaparken ÖA2 ise
açıklamasında “…Öğrencilere görsel öğrenme imkânı sunduğu için öğrenmelerini kolaylaştırır.
Öğrenciler somut olarak görebilir ve böylece daha iyi öğrenir. Bu da ders notlarını arttırır
öğrencinin…” ifadeleri ile öğretim teknolojilerinin başarı üzerindeki etkisinden bahsetmişlerdir.
ÖA5 ise “…Grafik gibi şeylerde mesela kavramları bir arada görebildiği için öğrenci kavramlar
arasındaki bağlantıyı kurmasını ve anlamasını kolaylaştırır. Bu da kavramların kalıcı öğrenilmesini
sağlar. Kavramları iyi öğrenen öğrenciler fen derslerinde başarılı olurlar.” açıklaması ile yine
başarıyı arttırıcı etkiyi vurgulamıştır. Öğretmen adayları kavram öğretiminde öğretim
teknolojilerinin kullanılmasının öğrencilerde kavramı kalıcı öğrenme, kavramı öğrenmeyi
kolaylaştırma, kavram yanılgılarını giderme, kavramları öğrenmeye karşı motivasyonu arttırma,
kavramları somutlaştırmaya yardımcı olma, kavramlar arası bağlantı kurmayı kolaylaştırma, farklı
duyu organlarına hitap etme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye olumlu katkısı olduğunu
düşünmektedir.
Öğretmen adaylarının yanıtlarının %7,69’unda kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin
kullanımının öğretim sürecine “görsel ve işitsel öğretim” açısından avantaj sunduğu görüşü
hakimdir. Öğretmen adaylarından ÖA2 ve ÖA10’un açıklamalarında “Bu teknolojiler sınıfta görsel
ve işitsel tabanlı derslerin işlenmesi fırsat vermektedir.” ifadesini kullanmaktadırlar. Öğretmen
adayları kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanılmasının sınıf içerisinde işbirliği,
materyaline ulaşılması güç olan veya tehlikeli olan deneylerin kavram öğretimi esnasında kullanma,
kavram öğrenirken eğlenceli öğrenme ortamları oluşturma imkânı tanıması ve öğrenilen kavramı
süresiz tekrar edebilme fırsatı sunduğunu belirtmektedirler.
Yanıtların %5,59’unda kavram öğretimi sırasında teknoloji kullanmanın öğretmenler açısında
kavramı öğretme “süresini kısaltma” etkisi olduğundan bahsedilmiştir. Öğretmen adayı ÖA6’nın
“…Buradaki etkinlikler ve videolarla öğrencilerin dikkatini çekeceği için çabuk öğrenirler.
Öğretmenin derste yapması gereken diğer şeylere zamanı kalır.” açıklamasında bu etkiyi açıkladığı
görülmektedir. Öğretmen adayları kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin
kullanılmasının öğrenciyi güdülemede, önbilgileri ve kavram yanılgılarını tespit etmede, kavramı
öğretmede ve öğretim sırasında ölçme değerlendirme yapabilme açısından öğretmene yardımcı
olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının dezavantajları ile
ilgili sorulan “Kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının dezavantajları neler
olabilir?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının
dezavantajlarına ilişkin görüşleri
Kodlar
Öğrenci
Açısından

Öğretim Süreci
Açısından

Öğretmen
Açısından
TOPLAM

Dikkat dağıtıcı etki
Kavram yanılgısı yaratma
Kavrama ait bilgiyi hazır olarak bulma
Teknolojiye bağımlı hale gelme
Diğer eğitim araçlarına karşı ilgisizlik
Kavram kazanımlarına uygunsuzluk
Zaman ayarlaması
Tek yönteme bağlılık
İletişimi kısıtlama
Araçlarda oluşan eksiklik ve aksaklıklar
Sınıf yönetimi
Teknolojik bilgi gereksinimi
Öğrenme türlerindeki farklılık
Öğrencinin ilgisizliği

Frekans
13
12
10
8
5
8
8
5
4
4
7
6
6
5
101

Yüzde
12,87
11,87
10,89
7,92
4,95
7,92
7,92
4,95
3,96
3,96
6,93
5,94
5,94
4,95
100

Öğretmen adaylarının hepsi kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin kullanımımın
dezavantajlarının bulunduğundan bahsetmiştir. Bu soruya ait yanıtlar kavram öğretiminde öğretim
teknolojilerinin kullanımının öğrenciye, öğretmene ve öğretim gerçekleştirilen ortamda öğretim
sürecine olumsuz etkisi olarak üç ana bölümde kodlanmıştır. Öğretmen yanıtlar kavram öğretiminde
öğretim teknolojilerinin kullanımının öğrenciler açısından olumsuz etkisi olarak en fazla “dikkat
dağıtıcı etkisinden” bahsetmişlerdir. Öğretmen adaylarından AÖ8 açıklamasında bu etkiyi “Çok
fazla kullanıldığında öğrencinin dikkatini çekmez. Uzun videolar işte ya da yaş grubuna uygun
olmayan görseller. Bir müddet sonra öğrenci kopar dersten ve kavramdan uzaklaşır.” şeklinde
açıklamaktadır. Başka bir öğretmen adayı olan AÖ13 ise bu etkiden “…Öğrenci için uygun değilse
kullanılan şey bu defa öğrencilerin dikkatini toplamasını engeller ve öğrenci istendiği gibi
öğrenemez. Öğretilen kavramla ilgili bilgiyi kaçırır. Sonra kafası karışır. Diğer kavramlarla
ilişkisini yanlış kurar ve kavram yanılgısı oluşur...” şeklinde bahsetmektedir.
Kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerinin kullanılmasının öğretim süreci açısından
dezavantajlarına bakıldığında öğretmen adaylarının en sık olarak bu teknolojilerin “kavram
kazanımlarına uygunsuz” olduğundan bahsettikleri görülmektedir. Bu yönde görüş bildiren AÖ11
“…Ama bu teknolojiler her kavram için de uygun olmayabilir. Kavramlar ve programdaki
kazanımları için ona göre bir etkinlik ne bileyim video işte görsel bir şeyler bulmak gerekir…”
şeklinde açıklamaktadır. Öğretmen adaylarına göre teknolojilerin kullanılmasının öğretim sürecinin
planlanması ve zamanının ayarlanması, öğretim süreci içerisinde tek bir materyale veya yönteme
bağlı kalınması, öğretim süreci boyunca öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasındaki iletişi
kısıtlaması, teknoloji araçlarında eksiklikler veya aksaklıkların bulunması (internet sorunu, donanım
ve yazılım yetersizliği) noktasında dezavantajları bulunmaktadır.
Öğretmen adaylarının yanıtlarının %6,93’ü teknolojilerin kavram öğretiminde kullanılmasının
öğretmen açısından “sınıf yönetimi” konusunda dezavantajı bulunduğu belirtmiştir. Açıklamaları bu
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kodda yer alan öğretmen adayları kavram öğretimi sırasında bu teknolojilerin kullanımının
öğretmenin ders içerisinde aktifliğini ve etkililiğini azalttığını noktasında hem fikirdirler. Bu
düşünceye sahip öğretmen adaylarından biri olan AÖ10 “…Kullanım konusunda çok dikkatli olmak
gerekli. Öğrenciler çok sık teknoloji kullanmaya alışabilirler. Bunun sonucunda da kitap, defter
kullanmak istemiyorlar, öğretmeni dinlemek istemiyorlar. Mesela öğrenciler artık yazmak
istemiyor. Öğretmenin sınıf içerisinde aktifliği azalıyor. Öğrenciler birbirleri arasında gereksiz
diyaloglara giriyorlar. Bunları stajlarımız sırasında gördük hep.” açıklamasını yapmıştır.
Öğretmen adayları bu teknolojinin kavram öğretimi sırasında kullanılmasının öğretmenlerde
teknolojinin kullanımı noktasında bilgilenme ihtiyacı doğuracağını, öğrencilerin öğrenme
türlerindeki farklılıktan doğan sorunlarla karşılaşacağını ve bu teknolojilerin bir müddet sonra
öğrencinin ilgisini çekmeyeceği için öğretmenlerin dikkat çekici yeni yöntemler bulması noktasında
dezavantajları olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımı konusunda
yeterliliklerini belirleyebilmek amacıyla sorulan “Kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin
kullanma konusunda bir eğitime ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin kullanma konusunda bir eğitime ihtiyaç
duymalarına ilişkin görüşleri
Kodlar
Hayır, ihtiyaç duymuyorum
Evet, ihtiyaç duyuyorum

Frekans
10
5

Yüzde
66,67
33,33

Öğretmen adaylarından 10 aday kavram öğretimi sırasında öğretim teknolojilerini kullanma
konusunda kendini yeterli gördüğü için eğitime ihtiyaç duymadığını belirtirken, 5 aday bu
teknolojileri kullanma konusunda eğitime ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda düzenli aralıklarla
eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu teknolojileri kullanma konusunda eğitimde
ihtiyaç duymadığını belirten AÖ2 “Ben zaten günlük yaşantımdan da teknolojilerinin
getirdiklerinden faydalanıyorum. Yeni bir teknoloji çıktığında piyasaya onu kullanmayı
öğreniyorum. O yüzden eğitime ihtiyaç duymuyorum.” şeklinde düşüncelerini açıklamıştır. Bu
teknolojiler konusunda eğitimin gerekliliğinden bahseden AÖ13 ise bu konudaki düşüncelerini
açıklarken “Aslında teknolojiyi kullanıyorum. Arkadaşlarımda kullanıyor ama çoğunlukla kulaktan
dolma bilgilerle kullanıyoruz. Bence düzenli olarak öğretmenlerin eğitime tâbi tutulması lazım. Bu
eğitimler öğretmenlerin seminerleri zamanında verilebilir mesela. Ayrıca hizmetiçi eğitimler
verilebilir. Böylece herkes uzmanında doğru tekniği öğrenir ve yeniliklerden haberdar olur...”
ifadelerini kullanmıştır.
Öğretmen adaylarının ileride mesleklerine başladıklarında kavram öğretiminin hangi aşamasında
öğretim teknolojilerinin kullanımını gerekli gördükleri ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla
yöneltilen “Kavram öğretiminin hangi aşamasında öğretim teknolojilerini kullanmayı tercih
edersiniz?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmayı planladıkları kavram öğretimi
aşamasına ilişkin görüşleri
Kodlar
Kavram öğretiminin başlangıcında
Kavramı keşfetmede
Kavramı açıklamada-örneklendirme
Tüm Aşamalarda
Değerlendirmede

Frekans
10
6
6
4
3

Yüzde
34,48
20,69
20,69
13,79
10,34

Tablo 6’da öğretmen adaylarının kavram öğretiminde kullanılan teknolojileri genellikle “öğretimin
başında” kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. Bu aşamayı tercih eden öğretmen adayları bu
teknolojilerin öğrenciyi kavramdan ve kazanımlardan haber etmede, kavram öğrenmeye karşı
güdülemede ve dikkatlerini çekmede kullanılması gerektiğinden bahsetmişlerdir. Öğretmen
adaylarından ÖA4,“Ben dersin başlangıcında kullanırım. Örneğin dersin başında kavramla ilgili
bir video izletirim. Sonra bu video hakkında konuşup ön bilgileri öğrenirim. Sonra bilgiyi verir
tekrar videoyu izletirim.” ifadeleri ile kavram öğretiminin başlangıcında ve kavramı keşfetmede
kullanacağını belirtmiştir. Diğer bir öğretmen adayı olan ÖA10 ise açıklamasında bulunan “…Bu tür
görsel işitsel materyaller kavrama dikkat çekmede ve motivasyonu arttırmada çok önemlidir. Ayrıca
bu tür görsele dayalı mesela simülasyon olabilir video ya da resim olabilir öğrencinin kavrama ait
bilgiyi kendisinin geliştirmesi amacıyla da kullanılabilir.” ifadeleri ile bu teknolojileri dersin
başlangıç aşamasında ve öğrencinin kavramı keşfettiği aşamada kullanmayı tercih edeceğini
belirtmiştir. Öğretmen adaylarının bir kısmı da yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak öğrencilerin
kavramı keşfetmesi sırasında bu tür teknolojileri kullanacağını belirtmiştir. Yine aynı oranda
öğretmen adayı bu teknolojilerin kavramı açıklamada ve kavramla ilgili örneklendirme aşamasında
kullanacağını belirtmiştir. Bu tür teknolojileri kavram öğretiminin tüm aşamalarında kullanacağını
belirten öğretmen adayları bulunurken, kavramla ilgili öğrenmelerin değerlendirildiği aşamada da
kullanacağından bahseden öğretmen adayları bulunmaktadır.
Öğretmen adaylarının şuanda kullanılan öğretim programının kavram öğretiminde öğretim
teknolojilerinin kullanımına yarattığı imkân açısında yeterliliği ile ilgili düşüncelerini belirlemek
amacıyla yöneltilen “Şu anki öğretim programı kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin
kullanılması açısından yeterli midir?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin kullanmayı planladıkları kavram öğretimi
aşamasına ilişkin görüşleri
Kodlar
Hayır, yeterli bulmuyorum
Evet, yeterli buluyorum
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Öğretmen adaylarının %80,00 gibi yüksek bir oranı şu an kullanılan Fen Bilimleri dersi öğretim
programını kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanılması açısından “yeterli
bulmadığını” belirtmiştir. Bu kodda yer alan düşüncelerde öğretim programının bu teknolojiler ve
kullanımları açısından geliştirilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Örneğin ÖA6 öğretim
programını yeterli bulmadığını “Hayır. Bence yeterli değil. Sınıflarda akıllı tahtalar var ama
program tam olarak akıllı tahtayı kullanmaya yönlendirmiyor… Mesela öğretmenlere paketler
alınıp verilebilir. Bu teknolojileri kullanmaya yönlendirebilir. Kitap da öğretim programı da bu
paketlere göre hazırlanır...” şeklinde ifade etmiştir. Başka bir öğretmen adayı ÖA7 ise bu konuda
düşüncelerini “Yeterli değil tabi. Artık dünya sanal gerçeklik diye bir şey kullanmaya başlıyor.
Okullarda da sanal laboratuvarlar oluşturulmalı ve programda yer almalı. Şuan programda ve
kitaplarda hep deneyler falan var ama bunlar için malzeme, zaman falan hep sorun oluyor. Sanal
laboratuvarlarda hem ucuz olur hem zaman sorunu kalmaz...” şeklinde açıklamıştır. Öğretim
programının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanılması açısından yeterli bulduğunu
belirten AÖ15 ise “Bence yeterli gibi. Hani mutlaka bir şeyler eklenebilir çeşitlendirilebilir ama
öğretmen kafasına göre ve programda da daha çok teknolojik araçlar kullanırsa zamanı yettiremez,
konuları yetiştiremez. Yani ayarında kullanmak çok önemli bu araçları. Sonuçta zararı olduğu
kısımlarda var” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir.
SONUÇ VE TARTIġMA
Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimlerine ait kavramların öğretimi sırasında
eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen
bulgulara göre genel olarak öğretmen adayları kavram öğretimi sırasında kullanılan öğretim
teknolojilerinin neler oldukları bildikleri, bu teknolojilerin kullanımının avantajları ve
dezavantajları ile ilgili fikir sahibi oldukları ve bu teknolojilerin bilinçli bir şekilde
kullanıldıklarında öğrencilerin ve öğretmenler açısından olumlu görüşlere sahip oldukları tespit
edilmiştir. Benzer şekilde İnel, Erekli ve Balım (2011), Namdar ve Salih (2017), Çelik ve
Karamustafaoğlu (2016), Öçal ve Şimşek (2017) çalışmalarında öğretmen adaylarının öğretim
sırasında öğretim teknolojilerini kullanma konusunda olumlu görüşlere ve tutumlara sahip olduğunu
belirtmişlerdir. Öğretim teknolojilerine karşı olumlu görüşe sahip olan öğretmen adayları kavram
öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanılmasının gerektiğini yönünde de görüş bildirmişlerdir.
Bu adayların ileride gerçekleştirecekleri kavram öğretimlerinde alanyazında önerildiği şekilde
(Chamorro ve Rey, 2013; Baskaran ve Shafeeq, 2015) bu teknolojileri kullanacakları
düşünülmektedir.
Araştırmada öğretmen adaylarının kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanılmasının
avantajları ve dezavantajları hakkındaki görüşleri öğrenci açısından, öğretmen açısından ve öğretim
süreci açısından olmak üzere üç ana kategoride incelenmiştir. Öğretmen adayları, bu teknolojilerin
kullanılmasının öğrenciler açısından avantajı olarak ilk sırada başarıyı arttırıcı etkisinden
bahsetmişlerdir. Öğretmen adaylarının geneli bu teknolojilerin kullanımının öğrencilerin kavramla
ilgili öğrenmelerini olumlu yönde etkileyeceğini ve öğrencilerin arttırmada etkili olduğunu
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belirtmişlerdir. Yine öğretmen adaylarının çoğunluğu bu teknolojilerin öğrenciler açısından
avantajlarından bahsederken öğrencilerin öğrenmelerini kalıcı hale getirmesinde etkisi olacağını
vurgulamıştır. Öğretmen adayları kavram öğretiminde bu teknolojilerin kullanımının
dezavantajlarından bahsederken genellikle dikkat dağıtıcı bir etkisinin olduğunu belirtmişlerdir.
Görüşmelerde öğretmen adayları, bu teknolojilerin kullanımının aynı zamanda öğrencilerde kavram
yanılgısına neden olabileceği ve her öğrenci için aynı güdüleme, dikkat çekme ve öğretici etkisinin
olmadığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Saraç ve Özarslan (2017)’ın çalışmasında öğretim
sırasında öğretim teknolojilerinin kullanılmasının olumsuz etkilerinden bahsederken her öğrencinin
öğrenme şekli farklı olduğundan bahseden öğretmen adayları bulunduğu görülmüştür.
Öğretim teknolojilerinin kavram öğretiminde kullanımının sınıf ortamı açısından avantajına
bakıldığında öğretmen adaylarının genelinin bu teknolojilerin görsel ve işitsel öğretim imkanı
sunduğu noktasında hemfikir olduğu görülmektedir. Yine bu teknolojilerin öğretim sırasında sınıf
içerisinde öğrenciler arasında işbirliğini arttırdığını vurgulayan öğretmen adayı oranı yüksek
bulunmuştur. Sınıf ortamında yapılması imkansız veya tehlikeli deneylerin yine bu teknolojiler
sayesinde yapılabildiğini vurgulayan öğretmen adayları da vardır. Araştırmaya katılan öğretmen
adayları kavram öğretimi sürecinde öğretim teknolojilerinin kullanılmasının en önemli dezavantajı
olarak her konuya her teknolojinin uygun olmaması olduğunu belirtmişlerdir. İnel, Erekli ve Balım
(2011)’ın çalışmasına katılan öğretmen adayları da eğitim teknolojilerinin kullanımının fen ve
teknoloji derslerinde her konunun işlenişine kısmen uygun olduğunu ifade etmişlerdir.
Öğretmen adayları kavram öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımının öğretmen açısından
en büyük avantajının kavram öğretim süresini kısaltarak diğer faaliyetlere imkan tanıması olduğu
noktasında hem fikirdir. Yine öğretmen adaylarının birçoğu bu teknolojilerin öğrencilerin dikkatini
çekme ve motivasyonlarını arttırma noktasında öğretmene yardımcı olduğunu belirtmektedirler.
Öğretmen adaylarına göre bu teknolojilerin kullanılmasının öğretmen açısından en önemli
dezavantajı ise sınıf yönetimi sırasında meydana gelecek aksaklıklar ve bu teknolojileri kullanma
noktasında öğretmenlerin bilgi gereksinimleridir. Galanouli, Murphy ve Gardner, (2004) öğretim
teknolojilerinin kullanımında öğretmenlerin bilgi ve tecrübeleriyle doğru orantılı olduğunu
belirtmekte, öğretmenlerin bu özelliklere göre teknolojiyi öğretim ortamına taşıdığını
söylemektedirler. Bu araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük bir kısmı kendini teknoloji
kullanımı noktasında yeterli gördüğü için bu konuda eğitime ihtiyaç duymazken, bir kısım
öğretmen adayı da bilgisi olmasına rağmen teknolojiyi daha profesyonel ve işlevsel kullanabilmek
adına uzman eğitimi alınması gerektiği görüşüne sahiptir.
Öğretmen adayları genellikle meslek hayatlarına başladıklarında öğretim teknolojilerini kavram
öğretimi öncesinde kullanmayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Dersin bu aşamasının tercih
edilme nedeni, bu teknolojilerin kullanımının öğrenciyi güdülemede ve dikkatini çekmede etkisinin
fazla olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Yine öğretmen adayları çoğunlukla
öğrencilerin kavramı keşfettiği sırada ve öğretmenin kavramla ilgili bilimsel bilgiyi açıklaması,
kavramla ilgili örneklendirme yapması esnasında bu teknolojilerden yararlanmak gerektiği
kanısındadır. Çelik ve Karamustafaoğlu (2016)’nın çalışmasına katılan öğretmen adaylarının da
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öğretim teknolojilerinden olan simülasyon kullanımının “öğrenme etkinliklerinin hedeften haberdar
etme, dikkat çekme ve güdülemeye yönelik basamakları için daha etkili olacağı” görüşüne sahip
oldukları görülmektedir.
Katılımcı öğretmen adayları kavram öğretimi sırasında kullanılan öğretim teknolojisine ait araçlar
olarak en sık bilgisayar ve akıllı tahtadan bahsetmişlerdir. Bu bulgu Saraç ve Özaslan (2017),
Namdar ve Salih (2017), Önal ve Çakır (2016)’nın çalışmalarını sonuçlarıyla örtüşmektedir. İnel,
Erekli ve Balım (2011) ile Yılmaz, Ulucan ve Pehlivan (2010)’a ait çalışmalara bakıldığında
öğretim teknolojisine ait olan araçlardan bilgisayar yanıtı ile sık karşılaşırken akıllı tahta yanıtının
oranının oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir. Çalışmaların yıllarına bakıldığında çağımızda
teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte eğitim ve öğretim ortamlarında kullanılan teknolojik
araçların çeşitlendiği görülmektedir. Bu durum beklenen şekilde teknolojideki gelişmelerin eğitim
alanına olan etkisi görülmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte öğretmenlerin öğretim ortamlarında
kullandıkları teknolojik araçlar değişmekte, gelişmekte ve etkisi artmaktadır. Bu araştırmanın
sonuçları arasında yer alan öğretmen adaylarının hali hazırda kullanılan öğretim programlarında yer
alan öğretim teknolojileri yetersiz bularak, geliştirilmesi gerektiği görüşünden yola çıkarak, öğretim
teknolojilerinin kavram öğretimi sırasında kullanılması ve öğretim programlarının bu yönde
geliştirilmesi önerilmektedir. Bu durumun öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkı
sağlayacağı görüşü bu araştırmada savunulmaktadır.
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KÜLTÜR VE YEMEK: ÇİN YEMEK KÜLTÜRÜNE KISA BİR BAKIŞ
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Özet
Kültür günlük hayat pratiklerimizden başlayarak en derin toplumsal olaylara kadar işlemiş, insanın
yaşadığı toplumda hemen her şeyi öğrenmesinde etkili olan, yol gösterici bir kavramdır. İnsanın boş
bir sayfa olarak doğduğu konusu tartışmalı olsa da çoğunlukla öğrenme yoluyla şekillendiği
düşünülen insan, içinde yaşadığı kültür üzerinden yetişmekte, en temel ihtiyaçlarından olan yemek
yemeyi bile kültür üzerinden öğrenmektedir. Nasıl yemek yeneceği, nelerin yenilebilir, nelerin
yenilemez olduğu çok küçük yaşlardan itibaren kültür tarafından insana aktarılmaktadır. Yemek
sırasında nasıl davranılması gerektiği, hangi davranışlarının hoş görülüp, hangilerinin
görülmeyeceğine kadar birçok süreç insana arkasında dini, siyasi, ekonomik etkenlerinde olduğu
kültürel kodlarla sunulmaktadır. Bu yönüyle yemek yeme biyolojik bir gereksinim olmaktan çıkıp
kültürel bir olaya dönüşmekte, yemek aynı anda birçok anlama gelmekte ve insan hayatını
şekillendirmektedir. Tarihsel süreçte hemen her toplumda sosyalleşmenin ana unsurlarından biri
sayılan yemek hem besin anlamında hemde yemek yeme eylemi anlamında sembolik birçok unsurla
çevrelenmiş olarak günlük hayatta yer edinmiştir. Bu yüzden tarihsel süreçte birbirinden çok farklı
olan, coğrafya olarak uzak sayılabilecek toplumlarda bile yemek konusunda benzerlikler
görülebilmektedir. Yine de her toplumun kendine özgü kültürel farklılıkları değişik toplumlarda
değişik kültürler üzerinden farklı mutfaklar oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışma genelinde
kültür ve yemek üzerine, özelinde ise 2020 yılı ile dünyaya yayılan Covid-19 virüsüyle tekrar
gündeme gelen, kimilerine göre alışılmadık olduğundan yadırganabilen Çin yemek kültürüne kısa
bir giriş sunmaktadır. Elde edilen veriler Çin’in yemek kültürünün kendine özgü inançsal,
ekonomik, siyasi etkenlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Çin’de tarihsel süreçte görülen
kıtlıklar, canlılığa yakın besinlerin insana daha çok yarar sağlayacağı yönündeki inançlar gibi ele
alınabilecek daha birçok etken Çin’in “değişik” besin tercihlerini şekillendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çin, Çin yemek kültürü, Covid-19, Koronavirüs
Abstract
Culture is a guiding concept that has worked from our daily life practices to the deepest social
events and is effective in learning almost everything in the society in which a person lives.
Although the subject of human being born as a blank page is controversial, a person who is mostly
thought to be shaped by learning grows up through the culture in which he lives, even learning to
eat, which is one of his most basic needs, through culture. How to eat, what is edible and what is
inedible is passed on to people by culture from very young ages. Many processes, from how to
behave during meals, which behaviors are tolerated and which are not seen, are presented to people
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with cultural codes that are behind them in religious, political and economic factors. In this respect,
eating is not a biological requirement, it is transformed into a cultural event, food means many
things at the same time and shapes human life. Food, which is considered one of the main elements
of socialization in almost every society during the historical period, has taken place in daily life,
surrounded by many symbolic elements both in terms of food and in terms of the act of
eating. Therefore, even in societies that are very different from each other in the historical process
and can be considered as geographically distant, similarities can be seen in terms of food.
Nevertheless, the unique cultural differences of each society have caused different cuisines to be
made in different societies through different cultures. This study provides a brief introduction to
culture and food in general, and in particular to Chinese food culture, which is unusual for some,
which has been brought back to the agenda with the Covid-19 virus spreading around the world by
2020. The data obtained reveal that China's food culture is affected by specific religious, economic
and political factors. Many other factors that can be addressed, such as the famines seen in the
historical process in China, beliefs that foods close to vitality will provide more benefit to human,
shape China's "different" food preferences.
Keywords: China, Chinese Food Culture, Covid-19, Coronavirus

GİRİŞ
KÜLTÜR VE YEMEK
Kültür kavramı ilk olarak 19. Yüzyıl sonlarına doğru antropologlar tarafından geliştirmiştir. Bu
anlamda ilk kültür tanımını açıklayıcı ve kapsamlı şekilde 1871 yılında Sir Edward Burnett Tylor’ın
yaptığı düşünülmektedir. Tylor’ın yaptığı tanımlamaya göre kültür “kişinin toplumun bir üyesi
olarak kazandığı bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak, adet, gelenek, alışkanlıklar ve yeteneklerin
karmaşık bütünü” dür. Zaman içinde kültür çalışmalarının çoğalması ve kültürün disiplinler arası
bir konu olması kültür tanımlamalarının da oldukça artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur
(Havilland ve diğerleri, 2006: 103). Kağıtçıbaşı (2000: 36-37)’na göre kültür ““geleneksel fikirler
ve bunlara bağlı değerler”, “öğrenilmiş davranışların bir bütün olarak nesilden nesile aktarılması”,
“paylaşılan semboller ve anlamlar”, “bir grubun davranışlarında önceden tahmin edilebilir ve belirli
farklıklara yol açan deneyimler”, “davranışları bir sisteme oturtan fikir, uygulama, norm ve
anlamlar bütünü”, “kendini oluşturan parçalar üzerinde kapsamlı bir etkiye sahip üst düzen”,
“birbirleriyle ilişki içinde ve birbirlerine karmaşık bir biçimde bağlı olan parçalardan oluşmuş üst
sistem” ve “bilişsel programlama ve yazılım”” gibi tanımlarla ayrı ayrı açıklanabilir.
Kültür bir anlamda kafamızı çevirdiğimizde her yerde görebileceğimiz bir konudur. Kültürün ilk
özelliklerinden biri paylaşılır olmasıdır. Kültürler ortak simgelere dayalıdır ve aynı zamanda
bulundukları yapılarla tümleşik olma özelliği göstermektedirler. Eylemlere ve hareketlere karşılık
verme özelliği ile devingen olan kültürün en önemli özelliği ise doğuştan gelmemesi, öğrenilme
özelliği ile gelişmesidir. Kişinin bulunduğu kültür içinde büyüyüp, gelişerek öğrenmesi ve bunu
kuşaklar arasında aktarması “kültürlenme” olarak tanımlanmaktadır. Kültürlenme sonucunda birey
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toplumun bir parçasına dönüşür. Toplum üyelerinin paylaştığı, yaydığı değerler ve görüşlerden
oluşan kültür, bir anlamda o toplum içindeki davranışları yorumlamada ve hayatı anlamlandırıp,
yaşamı sürdürmede yol göstericidir (Havilland ve diğerleri, 2006: 101-119). Bireylerin birbirinden
farklı olduğu düşünülse de, günlük hayatta insanlar genelde belli rutinlerle yaşamakta, rutinler
üzerinden davranış geliştirmektedir. Bu rutinleri, bilgileri ve sonrasında geliştirdiğimiz davranışları
öğrendiğimiz temel kültürken, bunların öğrenilme süreci kültürlenmedir. Kültürlenme ile
öğrenilenler insanın “iç dünyasının bir parçası” olmaktadır (Zijderveld, 2013: 49-50)
Kültürün yemek ile olan ilişkisi de kültürlenme süreci ile şekillenmektedir. Doğduğunda genetik
aktarımlar hariç bir şey bilmeyen, bakıma muhtaç olan insan hayvanlardan farklı olarak yemek
yemeyi, nasıl beslenileceğini, neyin yenilebilir neyin yenilemez olduğunu, içinde yaşadığı
toplumdan kültürlenme sonucunda öğrenmektedir. Yemek zaman içinde farklılaşsa da, bir anlamda
insanlık tarihi boyunca merkezde yer almış, tarihi şekillendirmiştir. Her kültürde var olan yemek
yeme aslında sadece karın doyurmakla eş görülemeyecek bir eylemdir. Sadece fiziksel ihtiyaç
karşılamaktan daha derin anlamlara sahiptir ve kültür içindekilerle bir bağ, dayanışma ve paylaşım
yaratmaktadır. Dini ritüellerden, kutlamalara kadar geniş bir yelpazede değişik anlamlarda var
olmaktadır. Bir arada yemek yeme bir anlamda kolektif bir eylem oluşturmaktadır. İnsan ve yemek
konusundaki ilk sıçramalardan birini ateş oluşturmuştur. Ateşi yemek pişirmek için kullanan
insanlar bir anlamda kendilerini diğer canlılardan ayırmış, ateş ise bu noktada büyük bir sembol
görevine yükselmiştir. Yemek yeme bu noktada kollektif özelliğiyle sembolik etkinliklerin merkezi
haline gelmiştir. Bir arada yenen yemek sembol aktarımı, ritüel özelliği taşırken, aynı zamanda
toplumun bir arada tutma görevi de görmektedir. İnsanları bir araya toplayan, ilişki kurmalarını
sağlayan yemek tek başına yendiğinde bile aslında yemeğin oluşumunda yani yetiştirilmesi,
işlenmesi ve bazen hazırlanması süreçlerinde yine toplumsallık özelliğiyle var olmaktadır (Çaycı,
2017: 35-41). Tarihsel süreçte de avcı-toplayıcılıktan, tarım toplumuna geçişte yani başlangıçtan
beri her zaman yemek üzerinden bir toplumsallık sağlandığını görmek mümkündür. Hatta ilk
toplumsal dönemlerin yiyeceğin nasıl elde edildiği ile ilgili olarak isimlendirildiği görülmektedir.
İnsanın hayatını sürdürmesinde aslında fizyolojik bir ihtiyaç olan yemek yeme zamanla bir anlamda
fizyolojik özelliklerinden ayrılmış, daha fazlasına dönüşmüştür. Toplumların içinde yaşadıkları
coğrafyanın koşulları, iklimsel farklılıklar, inanışları ve inanışlarına bağlı ritüelleri gibi birçok etken
yemeği toplumsal bir boyuta, kültürel bir olguya dönüştürmüştür. Tüm bu alanlar ve daha fazlası
dünyada çeşitli yemek kültürünün oluşmasına neden olmuştur. Yemeğin nasıl hazırlandığı, nasıl
tüketildiği, yanında ne içildiği, ne tür yiyecekler tercih edildiği, yemek yerkenki davranışlara kadar
her şey yemek yemeyi karşı tarafa mesajlar veren bir semboller sistemine çevirmektedir. Bir
semboller sistemi olmasının yanı sıra yemeğin bir kimlik oluşturduğu, statüsel olarak tabakalara
işaret ettiği, bir ritüel olduğu, güçle ilişkilendiği, bir anlamda ideolojik bir aygıt olduğu da
bilinmektedir. Sosyalleşme süreciyle kimlik oluşturan birey yemeğin sembolik anları üzerinden
tükettikleriyle, nasıl tükettiğiyle ve neyi tükettiğiyle yemek üzerinden bir kimlik oluşturmaktadır.
Sosyo-ekonomik anlamda eşitsizlik olan toplumlarda yemek ve kişilerin statüsel tabakaları
üzerinden paralellik görmek mümkündür. Bir anlamda bazı yiyeceklerin yasak olmasa da sahip
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olma şansı açısından toplumun belli statülerine ayrıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu
anlamda bazı yiyeceklerinde bazı sembol ve anlamlarla kullanıldığını pratikte görmek mümkündür.
Kültürün bir nesnesi olan yemek siyaset içinde de yer almakta, siyasilerin söylemi ile toplumun
inanç ve değerleri doğrultusunda ideolojinin parçası haline gelmektedir. Yemeğin ideolojik
boyutunda ekonomi boyutunu da görmek mümkündür. Yemek üzerinden söylemler yine benzer
şekilde toplumun neyi tüketeceği ya da neyi tüketmeyeceği üzerinden konuşmalarla ekonomik
karlara dönüşebilmektedir (Gökçegöz, 2019: 6-27). Yemeğin kimlik oluşturması, insanın
yediklerinden ibaret sayılmasının yanı sıra tüm dinlerde de yemeğin önemi görülmektedir. Hemen
her inanç insanın neyi yemesinin ya da içmesinin istenilir, neyi yemesinin ya da içmesinin yasak
olduğunu söyleyerek yemeği sosyal onaylanmanın ya da sınırlamanın parçası yapmaktadır. Yemek
bir anlamda bulunduğu kültürün tarihsel, kolektif belleğini de beraberinde taşımaktadır (Çaycı,
2017: 50-61). Benzer şekilde dinde sunulan adaklarda yemek ve din ilişkisini örneklemektedir.
Yemeğin sadece düşüncesel anlamda değil, tipsel özellikler açısından da benzer özellikler yarattığı
da düşünülmüştür. İbni Haldun’dan hareketle benzer coğrafyalarda benzer yiyeceklerin tüketilmesi
ile aynı tip insanlar oluştuğu üzerinde durulmuştur. Toprak ve iklimle doğrudan ilişkili olan
beslenme süreci, kurak arazi üzerinde verimsiz topraklarla yaşayan topluluklarda farklı, ovalarda
verimli topraklarda yaşayan topluluklarda farklı ve kentte yaşayan şehirli topluluklarda farklı
olmaktadır. Bu anlamda birbirinden değişik yaşam koşullarına sahip bu topluluklardaki bireyler
yiyeceğe ulaşma aşamasında kendi aralarında benzer, topluluk dışındakilerle farklı fiziki özellikler
geliştirebilmektedirler. Yani bir anlamda yemek ruhsal farklılıkların yanı sıra bedensel farklılıklarda
oluşturabilmektedir (akt. Beşirli, 2012: 13-14).
Yemeğin tarihine bakıldığında yemekte görülen köklü değişimlerin genellikle yeni bulunan bir
eşyayla (ateş, tuz gibi) ya da bölgesel göçlerle olduğu görülmektedir. Tarihsel süreçte bölgeler ve
toplumlar arasında iletişimin az olması sonucu, yemek bulunduğu bölgeye ve topluma özgü
kapalılık özelliği göstermiştir. Günümüz yemek kültüründe ise küreselleşen dünyanın etkilerini
görmek mümkündür. Küreselleşme ile hareketliliğin artması, iş, alışveriş, farklı dünyalara ilgi gibi
durumlar hem mutfaklara bakış açısını hem de pişirme yöntemlerini değiştirmiş, bu durum yemek
konusunu daha da karmaşık hale getirmiştir. Gelenek olarak bir grubu diğerlerinden ayırma özelliği
sağlayan yemeklerin modernleşme ile bir etnik ya da sosyal grubun kendine özgü biçimlerde,
geleneksellikle hazırlanması değişik mutfakları oluşturmuştur (Çaycı, 2017: 45-51). Değişik dünya
mutfaklarında biride Çin mutfağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alışılagelmişin dışında görülen
besin tercihleriyle Çin mutfağı dünyanın değişik yerlerinde oldukça ilgi görmüş, değişik ülkelere
Çin lokantaları açılmaya başlanmış, sushi gibi yiyecekler artık hemen herkesin adını bildiği,
neredeyse küresel bağlamın yiyecekleri sayılmaya başlanmıştır. Günümüzde birçok kişinin kaybına
neden olan bir salgın ile Çin mutfağı farklı bir anlamda da olsa tekrar küresel olarak ilgi
görmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 salgınının ilk tespitinin 2019 yılının Aralık
ayında Çin’in Wuhan kentinde gerçekleştiği belirtilmiştir. İnsanlarda yeni olan bu virüsün, hayvan
kaynaklı olup olmadığı bilinmemektedir (WHO, 2020). Buradaki bir hayvan pazarı üzerinden
yarasa çorbasıyla insanlara bulaştığı söyleminin tam olarak doğruluğu kanıtlanmamış olsa da bu
durumun Çin yemek kültürünün merak edilmesine ve tekrar konuşulmasına yol açtığı söylenebilir.
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Çalışmanın bundan sonraki kısmı Çin’in yemek kültürü ve altındaki etkenler üzerine
yoğunlaşacaktır.
GELİŞME
ÇİN YEMEK KÜLTÜRÜ
İnsanlarda hayvanlardan farklı olarak yemek yemenin sonradan kültürlenme ile öğrenildiği kesin
olsa da tüm dünya insanları için yemek yeme kültürünün benzer yanlarına rağmen aynı olduğunu
söylemek mümkün değildir. Her kültürde olduğu gibi yemek yeme kültürü de içinde bulunduğu
toplumun hemen her yönünden etkilenmekte, aynı şekilde kültürü de etkilemektedir. Çin mutfağı ve
Çin yemek kültürü de bu bağlamda o coğrafyada yaşayan toplumu etkileyen dini, siyasi, sosyokültürel ve ekonomik tüm gelişmelerden etkilenerek tarihsel süreçte şekillenmiştir.
Çin medeniyeti dört bin yıllık eski ve oldukça az kesintiye uğramış bir medeniyet olarak hemen
hemen tüm kapitalizm öncesi toplumlarda olduğu gibi yemeği merkeze almış, çok önemli
görmüştür. Çin’deki ortak söylemlerden biri “kitlelerinin yemeği cennetleri olarak gördükleri”dir,
bu söylem yemeğin Çinlilerin hayatındaki önemini vurgulanmaktadır. Çinliler için yemek yemek
sadece karın doldurmak değildir. İyi miktarda yiyecek tüketebilmek, ne yediğini ve nasıl
yenileceğini bilebilmek bir anlamda “iyi şans” olarak da görülmektedir. Çinli filozof Konfüçyüs’e
beslenme ve cinsellik her insanın temel ihtiyaçlarıdır (Junru, 2011: 1-2). Eski medeniyetlerde
olduğu gibi burada da yemek, birçok etkinlik alanıyla bir arada yer almış, bazen siyasetin, bazen
eğlencenin, bazen ekonominin konu olduğu ortamların buluşma noktası olmuştur. Bir yönden eski
medeniyetlerden günümüze bu olayın tam anlamıyla değişmediği de görülmektedir. Bugünün
mutfaklarının daha kolaycı olduğu düşünüldüğünde eski medeniyetlerinin yarattığı en önemli
mutfaklardan biri olarak Çin mutfağı öne çıkmaktadır. Çin mutfağı bir anlamda diğer dünya
mutfaklarından en soyutlanmış mutfaklardan biridir. Bu mutfağa ve yemeklerine dair bilgiler
genellikle başka ülkelerde açılan Çin restoranları üzerinden şekillenmiş olsa da bu restoranlar 1849
yılında uluslararası boyutta açılan ilk lokantalardır. Çin’in yemek konusundaki alışkanlıklarının ve
yemeğe verdikleri önemin sosyalizme geçmiş olmasıyla da çok fazla değişmediği, diğer birçok
mutfağı etkilese de kendisinin pek dışarıdaki mutfaklardan ve yeni ürünlerden etkilenmediği
bilinmektedir (Belge, 2016: 109-110).
Çin mutfağı, oldukça geniş bir coğrafya üzerinde yayılmış bir ülkenin mutfağı olarak oldukça çeşitli
olmasıyla ve yiyeceklerin besin değerlerinin yüksek olmasıyla ilgi çeken dünya mutfaklarındandır.
Bu mutfağı ve yemek kültürünü ele alırken aslında sadece tek bir mutfak üzerinden değerlendirme
yapmak doğru olmayacaktır. Çin’in mutfağı kendi bünyesinde deniz ürünlerinin baskın olduğu
güneyde yer alan Kanton, acılı yemek ağırlığıyla Secuan, başkent olmasının da etkisiyle görece
daha ince bir mutfak sayılan Pekin olarak üç ana mutfak kültüründen oluşmaktadır. Bu mutfakların
yanı sıra onlar kadar gelişmiş olmasa da diğer bölgelerin ya da Şangay gibi büyük kentlerin
kendilerine ait yemeklere sahip olduğu bilinmektedir (Belge, 2016). Junru (2011: 2-3)’ya göre ise
geniş yapılı Çin’in mutfağı öncelikle kuzey ve güney bölgesel tatları olarak farklılaşmaktadır. En
yüksek kaliteli pirinç kuzeyde yetişmesine rağmen bu bölgedeki insanların genel olarak noodle (Çin
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makarnası) ve hamur işlerini tercih ettikleri bilinmektedir. Tersi şekilde güneyde ise temel
karbonhidrat ve besin lifi kaynaklarının pirinç bazlı olduğu görülmektedir. Güney Secuan mutfağı
ve Kanton mutfağının yanı sıra tatlı ve narin yiyecekleriyle Xiang (Hunan) mutfağını da
barındırmaktadır. Çin mutfağı sadece tat olarak değil görsel olarak da insanlara hitap etme
isteğindedir. Çin mutfak sanatlarına göre bir yemeğin iyi olması için “renk, aroma ve tat” üçlüsünün
bir arada olması gerekmektedir. Gıdaları göze hoş hale getirmek için genellikle et ve et olmayan bir
bileşen seçilir, artı olarak bu bileşenin içinde ana bir yemek ve değişik renklerde iki ya da üç ikincil
yemek birlikte yer almalıdır. Yeşil, kırmızı, sarı, siyah, beyaz, kahverengi gibi renkler yemekte
doğru kombinasyonlarla karıştırılmalıdır.
Çin’in geçmişte de günümüzde de mutfak konusunda en görkemli mutfaklardan biri olduğu,
Amerika’nın fast food sanayisi hariç hiçbir mutfağın Çin’le kıyaslanabilir şekilde dünya çapında
başarı kazanamadığı düşünülmektedir. Çin’in bu başarısında kalabalık bir nüfusa sahip olmasının,
yani bir milyardan daha fazla insana üç öğünlük yemek vermesinin de etkisi olduğu sanılmaktadır.
Geniş coğrafyadan sağlanan imkanlar, nadir sebzeler, ürün ve yöntem konusundaki bolluk ve eşsiz
saklama yöntemleri mutfağın başarılarından sayılmaktadır. Çin mutfağını anlamak ancak Çin’in
beslenme ve sağlık ilişkileri arasındaki düşüncelerini anlamak ile mümkündür. Dengesizlik, Çin
medeniyetine göre hastalıklara neden olan şeydir. Hayatın yin ve yang somut kavramları arasında
gidip geldiği düşünüldüğünden, yang’ın alanına “Sıcak, olumlu, sert, aktif ve erkek” olanlar, yin’in
alanına “soğuk, olumsuz, yumuşak, pasif ve dişi” olanlar girmekte, her şey diğerinde azda olsa
bulunduğundan ve sürekli değişim gösterdiğinden hiçbir şey tüm şekilde ne yang’ın ne yin’in
alanına girmemektedir. Hastalığa karşıt olan şeyler ise besin ve ilaç olarak görüldüğünden Çin,
yiyeceklerini yin- yang değerlerine ve besin değerlerindeki yararlarına göre dört şekilde
ayırmaktadır. Sağlıklı olması istenen Çin mutfağı bu dört kategorinin bir araya getirdiği
yemeklerden oluşmaktadır. Bu kategoriler sıcak- ılık sayılan ve yin ile bağdaştırılan zencefil,
sarımsak, köpek, kuzu, tavuk gibi yiyeceklerden, soğuk-serin olarak değerlendirilip, yang ile
bağdaştırılan domuz, soya, meyve, sebze, çay gibi ürünlerden oluşmaktadır. Bir anlamda Çin
yemeklerinde esas olan tatları bir araya getirerek kaynaştırmak, dengesiz tatlar arasında denge
sağlamak bunu yaparken de bu kategorileri ve sağlığı dikkate almaktır (akt. Közleme, 2012: 30).
Yin- yang dengesiyle, qi enerji istemiyle oluşturulan besin sınıflandırmalarında her besinin yeri için
birlik sağlanamayabilir. Bu yüzden birçok gıda maddesinin de nötr olarak sınıflandırıldığı
bilinmektedir. En genel anlamda ısıtıcı yiyecekler hastalıklara karşı tedavi edici olarak
değerlendirilirken, soğutucu yiyeceklerin ateş ve döküntüleri düzelttiğine inanılmaktadır. (Roberts,
2002: 26-27).
Çin ev yapımı yemeklerle dolu bir masa düşünüldüğünde yin ve yang'ı gözetilerek birbirini
dengeleyen hem et hem de et olmayan yemeklerin olması istenendir. En önemli olan şey acı-sıcak,
tatlı-serin temel gıdaların ve ek gıdaların birleşiminin olmasıdır. Tatlılık acı ile birlikte çift
olduğunda, ana gıda ve ek gıdanın mükemmel bir kombinasyonu oluşturulduğunda iki öğe
dengelenmektedir. Ama bu her yiyeceğin birbiri ile karıştırabileceği anlamına gelmemektedir.
Aksine bazı yiyeceklerin karıştırılması istenmemekte, karışmaları durumunda sorun çıkaracağı,
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sağlığa zarar vereceği, iç organlara saldıracağı düşünülmektedir. Birçok insanın güzel bir ziyafetten
sonra memnuniyet hissetmemesinin aksine rahatsızlık hissetmesinin altında karıştırılmaması
gereken yiyeceklerin varlığı görülmektedir. Çin felsefesi genel olarak “doğayı ve insanları bir bütün
olarak” vurgulamaktadır. Bu kültürün yansımasıyla Çin diyetinde birçok tabu meydana gelmiştir.
Bu tabuların bazılarının nesilden nesile aktarıldığı, bazılarının deneyimler sonucunda oluştuğu,
bazılarının ise modern toplumda bilimsel bulgularla öğrenildiği bilinmektedir. Tüm bu etkilerle
birlikte Çin’de oluşan yemek kuralları ve tabuları oldukça karmaşıktır. Çin yiyecek tabuları
öncelikle mevsimsel ve günlük tabular olarak iki şekilde ele alınabilmektedir. Bazı yiyeceklerin
sadece yılın bazı dönemlerinde yenilebileceği fikri mevsimsel tabuları oluşturmaktadır. Mevsim
değiştikçe besin değişikliği yapmak Çinlilerde esastır. Örneğin, pırasa yemek kış ve ilkbaharda sırtdiz ısıtılmasında yararlı görülürken, aynı yiyecek yazın yenildiğinde zayıflık ve baş dönmesi nedeni
olarak görülür.
Günlük yemek alışkanlıklarında da Çinlilerinin birçok “hayır”ı olduğu
bilinmektedir. Kahvaltıda neyin neyle yenileceğinden, motora binmeden önce neler
yenilemeyeceğine kadar sayısız örnekle günlük yemek tabuları görülebilir. Bunun haricinde
yenilenlerde mantıklı yiyeceklerin birleşimi aranırken, karıştırılamayan yiyecekler ve hastayken
yenmeyecek şeylerde yine yiyecek tabularına girmektedir. Çin’de hastalıklarda “yüzde otuz tedavi,
yüzde yetmiş önleme”inanışı olduğundan, Çin’in yemek anlayışındaki olurlar ve olmazlar oldukça
uzun bir liste oluşturmaktadır. Tabular konusunda hassaslık gösterilmediğinde mutlaka olumsuz
reaksiyonlar ve ciddi bir hastalık beklentisi bulunmaktadır (Junru, 2011: 133-135).
Çin, yemek yeme kültürünün büyük bağlamda aslında dünya görüşünü yansıttığının en iyi
örnekleriyle doludur. İdeoloji her alanda görüldüğü gibi toplumların yediklerinden, yeme
davranışlarına kadar her şeyi hem etkilemekte, hem de her şeyden etkilenmektedir. Çinlilerin
yemeklerinde çatal-bıçak gibi şeyler yerine daha zor olduğu düşünülen çubuklar ve tahtalara yer
vermesi yemeğe bakış açıları üzerinden şekillenmektedir. Çin kültürüne göre yemeğe saygı
duymak, esasen her nesnenin özüne saygı duymak ve onu korumaktır. Bu yüzden Çinliler herhangi
bir kesici-delici aletle gereğinden fazla yemekle uğraşılmasını, günah ya da saygısızlık olarak
yorumlamaktadır. Bu yüzden “zorunlu barbarlık” içeren yemek hazırlama kısmında yiyecekleri
öğünde yutulabilecek küçüklüğe ayırmakta, sofraya sıralamasız her şeyi bir anda yenebilecek
şekilde getirmektedirler. Öze saygı düşüncesiyle Çin yemeklerinde et grubunun bile çok kısa süreli
pişirildiği bilinmekte, bu durum aynı zamanda yemeklerin lezzetini, tazeliğini, canlılığını da
artırmaktadır. Çin’in yemeklerde her şeyi küçük parçalara bölme özelliğinin beslendiği bu derin
felsefe, aynı zamanda ekonomik anlamda bir tutum getirmektedir. Küçük parçalara bölerek pişirme
durumu yemeğin her şeyinin kullanılmasına, daha çok gün için yetmesine neden olmakta, aynı
zamanda Çin’de yoksul ve zengin sofraları arasındaki ayrımı da kapatarak, iki kesimde de benzer
yemekler görülmesini sağlamaktadır. Çinlilerin nesnelerin özüne duyduğu güven aynı zamanda
mutfaklarında baharat, salça gibi kullanımlara çok yer vermemelerini de sağlamıştır (Belge, 2016:
15-18).
Çin yemek kültüründe en çok merak edilen noktalardan biri özellikle son dönemde Covid-19 salgını
ile de oldukça konuşulan “değişik” canlı hayvan yeme tercihleridir. Çin’in yemek alışkanlıklarında
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ve et tercihlerinde dini inanışları oldukça önemlidir. Budizm, Taoizm ve İslam’ın yansımaları
yemek konusunda görülmektedir. Örneğin, Çinli Budistlerin et yemelerinin yasak olduğu, et
yemenin dini bir eksiklik olarak görüldüğü bilinmektedir. Çünkü et yemek hayatın öldürülmesiyle
bir tutulmaktadır (Junru, 2011: 138-139). Çin’in yemek kitaplarında tahıl, meyve ve sebzelerin
yanında yine de hayvanlarında önemli olduğu görülmüştür. Tarım çağında, Çinliler sığır, koyun ve
domuzları, üç üstün evcilleştirilmiş hayvan olarak kabul etmiş, üç sheng veya kurbanlık hayvan
olarak adlandırmıştır. Yedikleri etler hanedan ve dönem değişikliklerine göre değişiklik gösterse de
tavuk, kuzu, balık ve köpekte uzun süredir et yeme alışkanlıkları içindedir. Tarım toplumu
zamanından beri Çin’de tahılın ana yiyecek olarak bol olduğu, etin nadir olduğu da bilinen bir
gerçektir. Aşırı hayvansal gıdalardan oluşan bir diyetle karşılaştırıldığında, birçok beslenme
bilimcisi, Çin'in temel gıda olarak tahıllardan, , az da olsa etle özellikle balıkla oluşan daha çok süt,
yumurta gibi hayvansal gıdalarla desteklenen menülerinin dengeli bir besin alımı ve sağlık yararı
sağladığını düşünmektedir. Bu durumun aynı zamanda küresel bir enerji, iletişim ve çevrenin
korunmasıyla uyumlu olduğu da görülmektedir (Junru, 2011: 2-17). Sağlıksal etkilerinin varlığına
inanılması diğer birçok hayvan ve böcek yeme tercihlerini de açıklamaktadır. Yılanlar, kışın sıcak
tutacağına ve canlandırıcı etkileri olduğuna inanıldığından tüketilirken, fareler kadınlarda kelliği
önlemek için tüketilebilmektedir. Bazı böceklerin özellikle çekirge ve tırtılların daha çok kıtlık
zamanlarında tüketildiği bilinmektedir. Diğer böceklerin incelik açısından ya da tedavi edici yönleri
açısından tüketilebildikleri görülmektedir. Süne tarzı böceklerin afrodizyak etkisi yüzünden mavi
hap yapımlarında tüketilmesi durumun örneklerindendir. “Four Chinese Delicacies” adıyla kuşların
salgıları ile yaptıkları yuvaları, köpekbalığı yüzgeçlerini, ayı pençelerini ve denizhıyarlarını da
değişik sebeplerle yedikleri görülmüştür. Kuş yuvalarının ve denizhıyarlarının güçlendirici
olduğuna inanıldığı, ayının saygı, köpek balığı yüzgecinin ise iyilik ve bereketle eş değer görüldüğü
anlaşılmaktadır (Roberts, 2002: 20-21). Yine de Çin’de genel anlamda mutfak kültüründe etin
Batı’ya kıyasla daha küçük rol oynadığı bilinmektedir. Burada Budizm’in etkilerinin yanı sıra etin
bulunma zorluğu ve Çin’in yaşadığı kıtlıklar etkili gibi görülmektedir. Bu etkenler Çin’de köpek
dahil birçok alışılmadık hayvanın etini kullanılabilir hale getirmiştir (Beşirli, 2012: 141-142).
Canlı ve görece değişik hayvan yenmesinin Çin yemek kültüründe önemli olmasının altındaki bir
başka etken yiyecek ve hayat arasındaki gördükleri birebir ilişkidir. “Sağlıklı yaşamak için hayat
veren besinleri yemek gerekir” düşüncesine sahip olan Çinlilere göre yiyecekler yaşama ne kadar
yakınsa insanı ve yaşamı o kadar iyi beslemektedirler. Asıl temel olan yenilen besinle bütün
olunacağı düşüncesidir. Burada aynı zamanda beslenmeyle ilgili olan ve Çin tıbbının temelinde yer
alan qi kavramı devreye girmektedir. “Qi öz, enerji, canlı varlığı harekete geçiren hayati bir öğedir.
Hayati bir akışkan olan qi’nin beslenmesi gerekmektedir. Çünkü her türlü zihni ve bedeni hareket
onun gücünü azaltmaktadır.” Yiyecek, bir hayat kaynağı sağladığından, et ya da sebze fark etmeden
tüm yiyeceklerin tazeliği, canlılığı ve yaşama yakınlığı gereklidir. Maymunun beyniyle
ilgileniliyorsa aslolan maymunun beynini canlılığa en yakın olduğu zamanda alıp, tüketmektir. Çin
hayvan pazarlarında seçilen hayvanların genellikle alıcısının gözü önünde kesilip verilmesinin ya da
Çin lokantalarında canlı hayvan seçeneklerinin olmasının altında bu felsefe yatmaktadır. Beden qi
ile hayat bulurken aynı zamanda “odun, ateş, toprak, metal ve su” olmak üzere beş öğenin depolama
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yerleri olan “karaciğer, kalp, dalak, akciğerler ve böbrekler”i bünyesinde bulundurmaktadır. Bu
organların güçlülüğü sağlıkla bir görülmekte, organlar doğru beslenince dengenin var olacağı,
qi’nin güçleneceği düşünülmektedir. Bunun için önerilen beşerli sebze, et, tahıl, sebze ve meyve
gruplarından çokça tüketerek dengeli beslenilmesidir (akt. Közleme, 2012: 30-31). Çin’in antik
yazıtlarında bu beşli kombinasyon da bulunan beşer tahılın yaşam desteği, beşer meyvenin hediye
ve ücretsiz yardım, beşer sebzenin önemli alan, beşer etin faydalar ekleyici olarak görüldüğü
yazmaktadır (Junru, 2011: 9). Çin yemeği ile ilgili bir diğer önemli kavram, sözlükte "tamir etme,
yama, düzenleme" olarak tanımlanan bu kavramıdır. Genellikle kolayca sindirilebilir, yüksek
kaliteli protein şeklinde birçok gıda bu olarak adlandırılır ve bunları yiyerek kişi qi enerjisini
artırabilir. Bu gıdalarının çoğunun egzotik ve pahalı olduğu bilinmektedir (Roberts, 2002: 27).
Covid-19 ile son günlerde sıkça dile getirilen yarasa örneği ele alınacak olursa, Çinli bir bireyin
yarasa yemesindeki amaç yarasayla bütünleşerek, yarasanın özelliklerine bir anlamda kendisinde
sahip olacağını düşünmesidir. Elde edilmek istenen yarasanın gece çok iyi görmesi ya da işitme
özelliği olabileceği gibi, Çin yemek kültüründe yarasa inançsal anlamda bir tedaviye ya da sağlıksal
korunma yöntemine denk geliyor olabilir. Yarasa bir et türü olarak kombinlendiği besinlerle bir
denge oluşturmak için kullanılabiliyor olacağı gibi aynı zamanda yin-yang dengesinde sahip olduğu
yere göre de menüye dahil ediliyor olabilir. Yine bir besin türü olarak sıcak-soğuk, serin-ılık
dengesinde de bir yere sahip olduğunu, belli mevsimsel yada günlük tabularda göz önüne alınarak
beslenmeye dahil edilebildiğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Yarasa bir anlamda hem aroma
olarak hem renk hem tat olarak belli şekillerde bu mutfakta bulunabilir. Çin’in salgını tetiklediği
düşünülen etkinliklerinden canlı hayvan pazarlarında esas olanın qi enerjisine sahip yaşayan
hayvanın seçilerek o enerjiyi kaybetmeden bir an önce tüketilmesi istemi olduğu görülmektedir.
Çin’de yemeklerin özüne ve doğaya duyulan saygı sonucunda et türleri bile çok kısa süreli
pişirildiğinden, Çin’in hayvan pazarından canlı şekilde edinilen bir yarasanın çok az pişirilerek
tüketilmesi de olağandır. Ayrıca Çin’in tarihsel sürecinde görülen kıtlıkların et konusunda yarattığı
sıkıntı, yenilebilen hayvan etleri konusunda seçiciliği azaltmış olduğundan yarasa gibi çok
alışılmadık hayvan tüketimlerine yönelim olduğunu düşünmekte yanlış olmayacaktır. Popüler
söylemlerle öne çıkan canlı hayvan pazarlarının, yarasa ya da yarasadan oluşan çorbalarının altında
tüm bu felsefelerinin ve inanışlarının bir versiyonunun yattığını düşünmek mümkündür. Dünya
Sağlık Örgütü, Covid-19 salgınının yani aslında geniş bir virüs ailesine dahil olan SARS-CoV-2
virüsünün yayılmasında Wuhan şehrindeki Huanan Toptan Deniz Ürünleri Pazarının direk
bağlantılı olduğunu belirtmekte, hastaların çoğunun burada dükkan sahibi, çalışan yada pazarı
düzenli ziyaret eden kişiler olduğunu aktarmaktadır. Virüs piyasaya bir hayvan kaynağı ile bulaşmış
olabilir ya da virüslü bir insan markete ve market çevresine virüsü bulaştırmış olabilir
denilmektedir. İlk vakaların aslında 1 Aralık 2019’da civarında görüldüğü ama bu vakaların
belirtilen marketle direk bir bağlantısı olmadığı da söylenmektedir (WHO, 2020.1). Bir anlamda
virüsün zoonotik kaynağının tam olarak bilinmediğini tekrarlanmaktadır. Virüsün ekolojik
rezervuarının büyük olasılıkla yarasalar olduğu düşünülse de virüsün insana bulaşmasında bir ara
konakçının etkili olduğu söylenmektedir. Bu ara konakçının evcil mi, yabani mi, evcilleştirilmiş
yabani hayvan mı olduğu tam tanımlanamayıp, kesinleştirilememiştir (WHO,2020.2). Tüm bu
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belirsizliklerin yanında burada hatırlanması gereken noktalardan biri yemeğin “normalliğinin”
kültürel olarak toplum boyutunda şekillendiğidir. Bir anlamda Çinlilere yenilebilir gelen
yiyeceklerin başka kültürlere “anormal”, bir başkasında yasak olan yiyeceklerin başkalarına
“normal” görülebileceği kesindir. Salgının gerçekten nasıl yayıldığına emin olunamasa da Çinlilerin
bu felsefelerinin ve yemek seçimlerinin yeni olmadığı gözden kaçırılmamalıdır. Bu anlamda
salgının gerçekten bu durumdan kaynaklandığı varsayılırsa Çin’in köklü ve uzun süreli felsefesiyle
şekillenen yemek kültürünün neden daha önce böyle sonuçlar doğurmadığı üzerinde durulması
gereken noktalardan biridir. Eğer virüs doğal yollarla oluşmuşsa bu bağlamda insan yaratısı
sistemlerin doğa üzerindeki tahribatı sonucunda doğa kökenli, küresel iklimsel bir değişimin
hayvanları etkilemesinin mi bu yeni duruma yol açtığı da düşünülmelidir.
SONUÇ
Yemek en başta fizyolojik bir ihtiyaç olarak görülmekteyse de üzerine düşünüldüğünde yemekle
ilgili tüm süreçlerin kültürel süreçler tarafından şekillendiği ve yemeğin beslenmenin çok ötesinde
birçok anlama geldiği görülmektedir. Yemek kültür üzerinden sembol, güç, statü, kimlik, ideoloji,
inanç, birlik gibi birçok alana denk gelmektedir. Tarihsel süreçte de toplumların birçok etkinliğin
merkezinde olan yemek bugünde benzer etkilerini sürdürmektedir. Dünya üzerinde birçok toplum
ve kültür olduğu düşünüldüğünde birçok farklı yemek kültürünün ve değişik mutfakların oluşması
şaşırtıcı değildir. Kültürün oluşmasında olduğu gibi kültür üzerinden şekillenen yemeğinde kültürü
etkileyen her şeyden etkilendiği ve her şeyi etkilediğini söylemekte yanlış olmayacaktır. Bu
anlamda herhangi bir ülkenin mutfağını ve yemek kültürünü anlamak için ancak o toplumun genel
kültürel, dinsel, siyasal ve ekonomik hatta coğrafik etkenlerine bakmak gerekmektedir. Dünya
mutfaklarının önde gelenlerinden biri olan Çin mutfağı içinde aynısını söylemek mümkündür. Her
kültür kendi insanına kendi kültürünün “doğrularını” sunduğundan, bir süre sonra oluşan
içselleştirme insanların dışarıdan gördükleri herhangi farklı bir şeyi “yanlış” olarak
değerlendirmelerine neden olabilmektedir. Covid-19 salgınıyla tekrar gündeme gelen Çin yemek
kültürü içinde son zamanlarda bu tarzda bir anlayışın yükseldiği görülebilmektedir. Bu anlayış ise
salgına neden olan diğer faktörlerin gözden kaçırılmasına neden olabilir. Bu bağlamda Çin’in
yemek kültürünü “garip, acayip, mide bulandırıcı” gibi nitelemek yerine bu kültürü oluşturan alt
etmenlere bakmak; hem yemek kültürünün köklü düşüncelerden şekillendiğini anlamak açısından,
hem her kültürünün yemek alışkanlıklarının diğer kültürlerden farklı olabileceğinin ve bunun
garipsenecek bir şey olmadığını anlamak açısından, hem de Çin yemek kültürünün ve salgına yol
açtığı düşünülen alışkanlıklarının oldukça köklü bir tarihe dayandığını anlamak açısından oldukça
önemlidir. Çin’in yemek kültürü altındaki temel felsefeleri, onu şekillendiren etkileri anlamak
onların neden bu besinleri tercih ettiklerini ve yeme biçimlerini açıklamaktadır. Bu durumda
sorulması gereken sorulardan biri salgının Çin ve yemek alışkanlıkları üzerinden olduğu
kesinleşirse neden şimdi olduğu, dünyada bu süreçte neyin değiştiğidir. Salgın doğal yollarla
bulaşmışsa ve bu durum gerçekten yarasa ve canlı hayvan pazarları kaynaklıysa, daha öncede
tüketilen bu hayvanların neden şuan böyle bir şeye sebep olduğu düşünülmelidir. İnsanların büyük
çaplı sistemler üzerinden doğaya, iklimlere ya da hayvanlara verdikleri daha köklü bir zararın
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sonucunda mı bir salgın oluyor sorusu önemlidir. Bir anlamda insanlık dünyaya kendi verdiği
zararların sonucunda mı bu günleri yaşıyor, değiştirmek için neler yapılabilir, yeni sistemler ve yeni
yaşamlar mümkün mü, ekoloji dostu yaşamlarla dünyaya verilen zararların geri dönüşü olabilir mi
gibi sorular öne çıkmaktadır. Çin’den yayıldığı düşünülen virüsün dünyanın en uzak köşesindeki
insanları bile etkiliyor olması, olaylara tek bir ülke kökenli bakılmaması gerektiğini, dünyadaki
insanların birbiriyle aslında ne derece bağlı yaşadığını hatırlatmıştır. Salgın bir anlamda ülkelerin
kendilerine çizdikleri sınırları tanımamış, ırk, dil, din, kültür ayrımı gözetmemiştir. Salgın ve
yayılışı hakkında kesin bir şey söylemek bilimsel veri eksikliğinden dolayı mümkün olmasa da,
çıkarabilecek sonuç yemek kültürlerinin hatta genel anlamda kültürlerin uzun bir tarihsel süreçte
birçok etkiyle şekillendiği ve örnek olarak yemek ele alınacaksa bir kültüre “normal” gelen
besinlerin diğer kültüre “anormal” görünmesinin oldukça doğal olduğudur. Kültürün yol gösterici
olduğu kesin olsa da, içinde yaşanılan kültürün sunduğu her şeyin sorgulamadan tek doğru
olduğuna ve tüm insanların buna göre davranması gerektiğine inanmak, diğer kültürlerdeki,
toplumlardaki insanları, yaşamları hatta tüm dünyayı ve dünyayı etkileyen olayları anlamayı
zorlaştıracak, hatta neredeyse imkansız kılacaktır.
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Özet
Kültür, hayatımızın hemen her noktasına sirayet eden ve gündelik yaşantımız başta olmak üzere
genel yaşam seyrimiz üzerinde doğrudan yahut dolaylı etkisi bulunan, bireyin toplumsallaşma
sürecine entegre olmasını kolaylaştıran bir kavramdır. İnsan içinde bulunduğu kültür ile yoğrulur ve
o kültürün etkisi ile şekillenip gelişir. İçinde bulunduğu topluma ait yazılı yazısız tüm normları
kültür aktarımı ile sağlar. Kültürün pek çok alana etkisi vardır. Bunun yanısıra kültürün de pek çok
alandan etkilendiği aşikardır. Özelikle din hususunda kültür ve din arasında sıkı bir etkileşim
bulunur ve bu etkileşimin de diğer kurumlar ve normlar üzerinde düzenleyici, dönüştürücü bir
etkisi vardır. Kültür ve dinin etki alanına giren pek çok alan olmasının beraberinde yemek de bu
alanlardan birisidir. Öyle ki kültür ve dinin öğretileri gündelik yaşamın dönüşümü ve aktarımını
sağlamaktadır. Nasıl yemek yeneceği, nelerin yenilip nelerin yenilmeyeceği yahut netin nasıl
yeneceği, yemeklere neler konulacağına kadar pek çok husus kültürel kodlarla insana
aktarılmaktadır. İnsanın varoluşundan bu yana en temel gereksinimlerinden birisi şüphesiz yemek
yemektir. Bundan sebebiyetle beslenme biçiminin tarihi esasen insanlık tarihinin de başladığı
noktadır. İnsanların beslenme düzeninin şekillenmesinde yaşadığı yerin coğrafi koşulları etkili olsa
da yemek kültürü salt beşeri faktörler üzerine kurulmamıştır. Bu beşeri faktörlerin beraberinde
beslenme alışkanlıklarında kültür ve dinin etkisi de oldukça büyüktür. Yemek kültürünün oluşumu
ve gelişiminde din ana etmendir. Nitekim hayatını idame ettirmek adına yemekle mecburi olan
insanı yediklerini sınırlandırma hususunda engelleyici olan dindir. Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın ilk
imtihanlarının yiyecekle olması ve bu yüzden dünyaya gönderilmeleri de beslenme biçimlerinin
tarihi bidayetinin oluşmasında dinin etkisini gösteren dikkat çekici bir örnektir. Dinlerin, yemek
üzerine yaptıkları sınırlandırmalar, koydukları yasaklar, öğütledikleri gerçekler doğrultusunda farklı
toplumlarda pek çok değişik beslenme rejimi ortaya çıkmıştır. Her toplumun kendine has bir dini
inancı ve bu inanç bağlamında şekillenen kültürel yapısı ve beraberinde etkilenen yemek kültürü
vardır. Çalışma dâhilinde Hindistan toplumunun yemek kültürü üzerinde durulacak olup, kültürün
ve dinin yemek kültürü üzerinde ki etkilerini incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hindistan, Hint Yemek Kültürü, Din-Kültür İlişkisi
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GİRİŞ
Kültür ve Din İlişkisi
UNESCO’nun 2001 yılında yapmış oldukları kültür tanımı; toplumun tamamının veya sosyal bir
grubun sanat ve edebiyat algısının olmasının yanı sıra yaşam tarzlarını, birlikte yaşam şekillerini,
değer sistemlerini, gelenek ve inançlarını içeren, kendine özgü maddi ve manevi boyuttaki duygusal
ve entelektüel özelliklerin tamamı olarak nitelendirilmektedir. Bireyin yaşadığı toplumda hayatına
dair geçmişten getirmiş olduğu düşünce yargılarıyla bu gününü şekillendirmesi kültürün aktarımını
göstermektedir. Diğer bir yandan kültür kalıtsal olmasından ziyade sonradan öğrenilen olgular
bütünü olduğunu söylemekte mümkündür. Macionis (2012), maddi kültür ve maddi olmayan kültür
olmak üzere iki şekilde kültür tanımlaması yapmayı uygun görmüştür. Maddi kültürü bir toplumu
oluşturan üyeleri tarafından fiziksel olarak oluşturdukları şeyler olarak ifade ederken, maddi
olmayan kültürü ise topumu oluşturan üyelerin düşüncel anlamda oluşturdukları şeyler olarak ifade
etmektedir. Kültür, geçmişe dönük bir yüzü olan ve süreklilik arz eden bir kurumdur. Toplumsal
normalar, adetler, ananeler, değerler, gelenekler ve görenekler etrafında şekillenerek gelişen bir
yapı sistemidir. Kültür bir sosyal olgu olmakla beraber her toplumun kendine has özellikleriyle
oluşmaktadır. Kültürel ögeler yazılı olmayarak devamlılığını sağlar ve belirli bir somut ifadesi
yoktur (Bekar, 2001).
Kültür, geçmişe ışık tutan ve sözsel olarak sürekliliğini devam ettiren bir kurumdur. Her toplumun
kendine has ve biricik olan bir kültür yapısı vardır. Kültür doğuştan getirilen bir öğreti olmamakla
birlikte bireyin doğduğu toplumda önceden var edilen miras örüntüsü olması açısından önemlidir.
Hiçbir birey, içinde yaşadığı toplumun kültüründen bağımsız olarak yaşayamaz. Din ise , insanın
aşkın bir güce inanması, bağlanması ve kendi iradesini o güce teslim etmesi olarak tanımlanabilir.
Her toplumda insanın eylemlerini belirleyen bir otorite söz konusudur. Toplumsal hayatın düzeni ve
sürekliliği otorite tarafından sağlanmaktadır. İnanç sistemi, insanın kendinden üstün olan kutsal bir
varlığı kabul etmesi ve ona inanması ile başlar. Sonrasında inanan insanın kendinden aşkın ve
kutsal olan varlığa kulluk etmesiyle devam eder. Yani din, kul ve tanrı arasındaki iletişimin kulun
hayatına sirayet etme durumu olarak adledilebilir ( Arslantürk, Amman, 2000: 324).
Çalışma dahilinde özellikle üzerinde durulmaya çalışılan konu din-kültür ilişkisi temeli üzerinedir.
Din ve kültür arasında ki ilişki tek yönlü değil çift yönlüdür. Öyle ki hem din kültürden hem de
kültür dinden etkilenmektedir. Din, inanç, ibadet ve ahlak yasalarına uygunluk ile ortaya çıkan
hayat tarzı ile var olan kültürü şekillendirir, değiştirir veya dönüştürür. Bir diğer yandan ise dini
düşünce ve beraberinde oluşan dini hayat da kültürün değer ve olanaklarına bağlı olarak
şekillenmektedir. Din kurucuları ve mensuplarının zihniyet dönüşümlerinde içinde bulundukları
kültürün yansımaları aşikârdır. Bu durum sadece din adamları yahut din kurucuları ile
sınırlandırılmış bir husus değildir. İnsanın var olduğu toplumun zihniyetinden, kültürel hafızasından
tamamen bağımsız hareket etmesi beklenemez. Dolayısıyla dinî düşüncede yaşanan değişmeler
kültürel yapıda değişime yol açtığı gibi, kültürel yapıdaki değişmelerde dinî düşüncede değişime
yol açmıştır (Akyüz vd., 2009, 142).
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Din ve kültür arasında daimi bir sirkülasyon mevcuttur. Her ikisi de birbirinden etkilenir ve birbirini
etkisi altına alır. Hem yapı hem de fail olarak birbirlerini değiştirme ve dönüştürme gücüne
sahiptirler. Bu nokta da kültürü etkileyen ve ona daimilik kazandıran en temel unsur dindir. Dinin
mazisi pek tabi felsefeden yahut ahlaktan eskiye dayanmaktadır. İnsanoğlunun var oluşundan bu
yana bir inanç sistemi de var olmuştur. Öyle ki dinin mazisi kültürden de eskiye dayanmaktadır. Ve
hatta dinin, kültür ve medeniyet üzerinde bir kapsayıcılığı mevcuttur. Din ve hatta daha özelinde bir
kelime ile adledilecek olursa inanç sisteminin genel de toplum da , özel de ise birey de ki etki alanı
oldukça geniştir. Tüm toplum ve insanlık adına umutsuzluktan kaçış, bunalımdan sıyrılma
hususunda etken arzeder. Kültürden farklı olarak din toplumdan topluma değişkenlik göstermez.
Her ne kadar istisnai durumlar mevzubahis olsa da genel itibariyle kültür gibi toplumdan topluma
değişkenlik göstermez. Uygulanış tarzları farklı olsa da özüne dokunulmaz (Güven, 2012: 938).
Din kurumu, var oluşu ve etki alanı bakımından salt bireysel bir yapı değil toplumsallığı içerisinde
barındıran bir yapıdır. Dinin yalnızca bireysellikle sınırlandırılması onun sosyal ve kültürel etki
alanın da sınırlandırılması demektir ki bu dinin yapısına uygun bir nitelik değildir. Din mahiyet
bakımından evrensel bir olgudur. Dinin evrenselliği bu nokta da tüm toplumlara yayılmış ve bütün
dünya da var olmasından kaynaklı değil toplumların, bireylerin tamamında inanma ihtiyacı
olmasından kaynaklıdır. Bu bağlamda bakıldığında gelenek ve kültür dinin her toplumda farklı
şekilde algılanması ve uyarlanması bağlamında önem arz eder. Genellikle din, bir kültürün veya
medeniyetin içinde o kültürün veya medeniyetin bir parçası olarak aranır. Hâlbuki din bunların her
ikisinin de temelinde bir öz ve bir yapıtaşı olarak vardır. Bergson’un da üzerinde durduğu gibi ;
“Geçmişte olduğu gibi bugün de ilimsiz, sanatsız ve felsefesiz toplumlar bulunabilir, fakat dinsiz bir
toplum asla” (Cebeci, 2008: 8) Öyle ki, birey varoluşundan bu yana inanma ihtiyacı duyar. Zor
koşullarından teskin ve teselli edilmek adına din büyük bir etkendir. Umutsuzluğa ve yahut
ümitsizliğe düştüğü nokta da sığınılacak nokta pek tabii dindir. Teskin ve teselli etme bağlamında
din toplumlar da düzenleyici misyonu yüklenmiştir. Bu hususta toplumları anlamak ve
anlamlandırmak adına din ve kültür ilişkisinin iyi anlaşılmış olması gerekmektedir. Din ve kültür
ilişkisi bağlamında bakıldığında iki önemli nokta dikkatleri celp etmektedir. Bunlardan biri dinin
kültürleşmesi beklentisiyken bir diğeri ise kültürün dinden koparılma arzusudur. Her iki nokta da
toplumun düzenli işleyişi bakımından hayatidir. Din kültürden, kültürde dinden ayrı tutulamaz
ancak dinin kültür ve medeniyet üzerinde bir kapsayıcılığı söz konusudur. Din, kültüre
indirgenmeyecek ve salt kültür bağlamında açıklanamayacak kadar kuşatıcı ve dogmadır. Yani her
iki yapı da birbirini etkiler ve birbirinden etkilenir ancak kültür din karşısından pasif ve edilgen
konumdadır. Din tarafından oluşturulması yahut dinden etkilenmiş olması dinin millileşmesi
anlamına gelmektedir. Din ile kültür arasında ki ilişki kurulurken dini kendi özeli ve yine aynı
şekilde kültürü kendi özeli dâhilinde ele almak gereklidir.
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GELİŞME
Dinin Yemek Kültürü Üzerine Etkisi
Beslenme, insanın biyolojik varlığını devam ettirebilmesi için karşılanması zorunlu olan ihtiyaç
olarak Maslow’un (1970: 27) ihtiyaçlar hiyerarşisinin temelini oluşturmaktadır. Yemek yemek
insanın en temel gereksinimlerindedir. Ancak bu gereksinim salt fizyolojik bir olguyla sınırlı
tutulamaz. İnsan, doğduğu andan bu yana nasıl beslendiği, hangi yiyecekleri tükettiği, hangi
yiyeceklerden sakındığı ve hatta gıda tüketiminde hangi mekânları tercih ettiği sosyalizasyon süreci
ile biçimlenmekte ve hangi yiyecekleri, nerede ve kimlerle tüketmesi gerektiği toplumsal olarak
inşa edilmektedir. Bundan dolayıdır ki yeme-içme insanı yalnızca hayatta tutabilmek adına gerekli
olan unsurlar olmaktan çıkıp, sosyalizasyon sürecine katkıda bulunan toplumsal, kültürel ve dini
anlamları da içerisinde barındıran çok yönlü bir olgudur (Gürhan, 2017: 1205).
Bir toplumun kültürü ve kimliği hakkında fikir sahibi olabilmek adına o topluma ait yemekler
büyük kaynak sağlarlar (Berik ve Kahraman, 2009: 212). Douglas’a göre yemek, biyolojik
gerçeklerin yanı sıra sosyal gerçeklerle de bağlantılıdır (1972: 61). Yemek, kişisel ve toplumsal
yönleri olan bir kültür unsuru olup yaşanan fiziki ve kültürel coğrafya yemek kültürünü de yakından
etkilemektedir (Sitti, Hayta ve Yetim, 2009: 208). Beslenme alışkanlıklarını ve yemek kültürünü
etkileyen faktörler arasında coğrafi ve fiziksel faktörler, ekonomi, kültür, din sayılabilir. Tüm bu
etmenler dâhilinde farklı yemek kültürleri oluşmaktadır. Toplumların inanlarına, hatta etnik
kimliklerine bağlı olarak dahi değişkenlik gösterebilen beslenme alışkanlıkları kültürün
yansımasında oldukça önemlidir. Goody, kültürlerin pek çoğunda yemek ile ideolojik ve
kozmolojik inançlar arasında yakın ve kapsamlı bir ilişkinin varlığından söz eder (2013: 158). Üç
büyük dinler arasında da ilk insanın dünyaya gelişinde ki sebebin yasak meyvenin yenmesinden
kaynaklı olduğu inancı vardır. Âdem ve Havva yasak meyveyi yedikleri için dünyaya
gönderildiğine inanılır. Yani insanın dünya ile ilişkisi kurulurken dahi yemekle ilişkilendirme söz
konusudur.
Dinin gündelik hayatı düzenlemede ki buyurgan etkisi, beslenme ve yeme içme pratikleri üzerinde
belirgin bir şekilde görülmektedir. İnsanın her alanına sirayet eden, değiştirici ve dönüştürücü gücü
en yüksek olan kurumdur din. Toplumdan topluma farklı inanç sistemleri, tabular ve ritüellerle
şekillenen bir kavramdır. Bundan sebebiyet insanların yemek kültürleri de dinden doğrudan ve
dolaylı olarak etkilenmektedir. Birey, mensup olduğu din çerçevesi dâhilinde yediği, içtiklerine
sınırlama getirir, dininin gerektirdiği ve inançları ile örtüştüğü doğrultuda besinler belirleyerek bir
yemek kültürü oluşturur (Dilsiz, 2010). Bu kültürün oluşumunda dininin yasakladığı şeylerden uzak
dururken, öğütlediği şeyleri de hayatına dahil eder. Nitekim inceleme nesnesi olarak ele aldığımız
Hindistan toplumunun yemek kültüründe de dinin yansımasını büyük oranda görüyoruz.
Hinduizm
Hinduizm, M. Ö. 1500’lü yıllarda Baltık kıyılarından göç eden Arya’ların Anadolu ve İran
üzerinden Hindistan’a gelerek ülkeye hâkim olmaları sonucunda, kendilerinin Veda inançlarıyla
yerli halkın totem inancının birleşmesinden ortaya çıkmış bir dindir (Akt: Közleme, 2012:61).
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Hindular kendi dinlerini ‘sanatana dharma’ diye adlandırırlar. Kutsal kitapları ilahi bilgi anlamına
gelen ve Rgveda, Samaveda, Yacurveda, Atharveda olarak dörde ayrılan vedalardır. Bunlardan
Yajurveda kurban ile ilgili formüllerin anlatıldığı vedadır. Kurban ile alakalı dua ve sözleri konu
edinir. Kurban esnasında alçak sesle okunur. Hinduizmde putlara sunulanlar arasında taze meyveler
vardır. İnekler, yer, gök ve hava âleminin atası olarak görülmektedir. Bundan sebebiyet
Hindistan’da inek kesimine izin verilmez ve sığır eti neredeyse hiç tüketilmez. Bunun yanı sıra et
yiyen ve vejetaryen Hindular söz konusudur. Vejetaryen olan Hinduların sayısı ¼ oranındadır.
Bunun yanında Müslüman olmayan Hinduların arasında da domuz eti yememe alışkanlıkları söz
konusudur. Kurban Hinduizm’de önemli bir yer tutar. Vedaların emrettiği gibi dini hayat kurban
üzerinden şekillenmiştir. Tanrıların kudretlerinde dahi etken olan kurbanlardır. İnsanların tanrılarla
olan güzel ilişkilerinde ki etken de kurbanlardır. Tanrılar kurbanlar aracılığıyla var olurlar. Sunulan
kurbanlar tanrıların isteklerinin giderilmesi ve arzularının doyurulmasının bir aracıdır. Tanrılara
sunulan her şey kurbandır (Tümer ve Küçük,1993: 93-94-95, Kaya 1990: 283-285).
Manu Kanunnamesine göre, gündelik yaşam içerisinde et yemek yasak olsa dahi “kurban olarak
sunulan” hayvan etinin yenilmesine müsaade edilmesidir. Çünkü bu metne göre bir hayvanı kurban
etmek evrenin iyiliği için gerekli olduğundan ve hayata yeniden başlamanın yolu olarak kabul
edildiğinden kurban edilen hayvan öldürülmüş olarak kabul edilmez. Bu nedenle kurban sahibi ve
kurban edilen hayvan, samsara çarkında üstün bir mertebeye ulaşır. Ancak kurban dışında bir
hayvanı öldürmek ve etini yemek oldukça kötü bir eylemdir. Bu bilgilerden hareketle Hint kutsal
metinlerinde et ile ilgili birbirinden farklı söylemlerin mevcut olduğu ortaya çıkar. Bu nedenle
Hinduizm’in gıda anlayışının odağında etin yer aldığını ve tartışmaların özellikle bu konu etrafında
şekillendiğini söylemek mümkündür (Özcan, 2018: 91).
Hindistan toplumunun, sosyal yapısını belirlemede dini bir akide haline gelen kast sistemi
mevcuttur. Ve bu hiyerarşik sistem kendi içerisinde üstünlük sırasına göre, Brahmanlar (din
adamları-bilginler), Kisatriyalar (prensler-askerler), Vaisyaslar (çiftçiler) ve Çudralar (işçilerköylüler) şeklinde sıralanmaktadır. Bu sınıfsal yapının dışında kalan bir diğer kısım ise paryalardır.
Paryalar kast sistemi içerisine dahil edilmez ve kasta mensup diğer bireyler tarafından kabul
görmez, dışlanırlar. Hindistan’ın toplumsal yapısını oluşturan kast sistemi doğuştandır ve kastlar
arası geçişlilik söz konusu değildir. Kast sistemi toplumun her alanına sirayet ettiği ve belirleyici
olduğu gibi yemek anlayışını belirlemede de büyük bir etken olmuştur. Manu Kanunnamesinde de
yemek hukuku üzerinde durulmuş bu konuyla alakalı detaylandırmalar yapılmıştır. Kastlarda yemek
yeme ve birbirinden yemek alma ilişkilerini, bu hiyerarşide örfi saflık anlayışı belirlemektedir. Üst
kastlar alt kaslardan sadece ham (tabii kirlenmemiş) besin alabilir. Alt kast grupları herhangi bir
gruptan istedikleri herhangi bir pişmiş yemeği alabilirler (Akt: Közleme, 2012: 62).
Hinduzim denildiğinde dünya genelinde dinle özdeşleşen bir “kutsal inek” fenomeni vardır. Bu
fenomenin hint yemek külktürüne de etkisi pek tabi büyüktür. Kutsal inek sembolünün oluşumunda
pek çok dini, ekonomik, sosyal nedenler vardır. Hindu dini geleneğinde ineğe atfedilen kutsallık,
Tanrı Krişna ile ilgilidir. Hindular arasında Tanrı Vişnu’nun en önemli avatarlarından biri kabul
edilen Krişna manevi ikametgâhı Goloka’da iken beşerî bir davranış gösterir ve dünyevi bir varlığa
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âşık olur. Bu kişi, çobanlıkla uğraşan (gopi) kızların en güzelidir. Yeryüzüne indiğinde Krişna da
inekleri korur ve onlara çobanlık eder. Krişna’nın gopal (inek çobanı) ve govinda (inek koruyucusu)
isimleri buna işaret eder. Onun özellikle çoban kızlarıyla yaşadığı aşk, Tanrı ile insan arasındaki
sevginin en güçlü örneklerini oluşturur. Dolayısıyla Krişna, hayatta ulaşılabilecek en güzel
mutluluğun Tanrı sevgisini kazanmak olduğunu örnek yaşantısıyla göstermiştir (Kutlutürk, 2018:
130). Krişna’ya büyük bir aşkla bağlanan Hindular, onun yolundan giderek ineğe de ayrı bir değer
vermişlerdir. Bu bağlamda Hindu dini tarihinde ineğin kurban edilmesinin yasaklanmasına dair
ifadelerin geçtiği metinlerin ortaya çıkış dönemi ile Krişna’nın yaşadığına inanılan dönem arasında
yakın bir tarihlendirmenin mevcut olması da böyle bir gelişmenin yaşanmış olduğuna işaret
etmektedir (Kutlutürk, 2018: 79). Hint geleneğinde inek, bolluk ve bereketin, Tanrı’nın insanlığa
inayetinin ve ona olan sadakat ve bağlılığın bir sembolüdür ve bundan sebebiyetle dinin gündelik
hayata olan etkisi ile eti ile ilgili yasağın teşekkül ettiğini söylemek mümkündür.
Hinduizm’de beslenme alışkanlıklarına yerleşmiş olan bir diğer önemli tabu ise tükürüktür. Öyle ki
bu dine göre en üst kast en temizken aşağı kastlara doğru inildikçe temizlik seviyesinin düştüğüne
ve kirliliğin birinden diğerine geçtiğine inanılmaktadır. Bundan sebebiyet bazı yemeklerle alakalı
olarak bir takım kısıtlamalar konulmuştur. Örneğin bir aşçının yaptığı yemeğin tadına bakması
yasaktır. Zira tadına bakacağı esnada tükürük bulaşma ihtimali olduğundan dolayı böyle bir
yasaklama vardır. Zamanla bu durum kastlar arasında farklılaşmaya sebep olmuş ve alt sınıftan
birinin üst sınıftan bir topluluğa yemek yapması kast sistemi kuralları ile örtüşmediğinden dolayı
aşçılar sonra ki zamanlar da Brahmanlar sınıfına dahil olmuşlardır. Aynı şekilde yiyeceklerin
temizliğine ve kirliliğine göre klasik Hinduizm’de bazı kısıtlamalar uygulanmıştır. Buna göre çiğ
yiyeceklerde herhangi bir kısıtlama yokken pişmiş yiyeceklerde bazı kısıtlamalar söz konusudur.
Buna göre haşlanmış pirinç ve yağsız buğday unu pastası gibi yiyecekler suyla pişirildiği için kirli
kabul edilerek kusurlu yiyecek (kacca) olarak isimlendirilmiş ve akrabalara, kan bağıyla bağlı
olunan kabilenin üyelerine ve aile reisinden aşağıda olan kastın hizmetçilerine ikram edilmesi
tavsiye edilmiştir. Yağda kızartılan un kekleri ve sebzeler, kutsal inekten elden edilen yağla (ghee)
pişirildikleri için temiz kabul edilerek mükemmel yiyecek (pakka) olarak isimlendirilmiş ve bu
yiyeceği yemekle ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu nedenle Hinduizm’e göre gıda,
kastlar arasındaki farkları belirleyicidir ve bu farkları korumada önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca
kastın yüksekliğine göre de gıdayla ilgili sorumluluklar artmaktadır (Akt: Özcan, 2018: 95).
Hindistan yemek kültürü hem dinden hem de toplumsal normlardan büyük oranda etkilenmektedir.
Din, kültür ve yemek arasında döngüsel bir ilişki vardır. Yemek kültürünü belirlemede hem din
hem de kültür etkilidir. Bunun yanı sıra kültür ve din de birbirinden etkilenir ve birbirlerini etkisi
altına almaktadırlar. Hinduların hayat felsefesinde dinin yeri tartışmasızdır. Bu beslenmelerini de
önemli ölçüde etkilenmiştir. Hinduizm, fiziki ve ruhi gelişime ket vurabilecek tüm gıdaların
yenmesini yasaklamıştır. Hindular kötü beslendikleri takdirde ruh sağlıklarının bozulacağına ve
bundan dolayı da Tanrı ile iletişimlerinin kopacağına inanmaktadırlar.
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Hindistan Yemek Kültürü
Hindistan mutfağında ağırlıklı olarak baharat ve eser miktarda kırmızı et tüketilmektedir. Hint
yemekleri “köri”ile özdeşleşir. Öyle ki Hint mutfağının vazgeçilmez baharatı olan “köri” her ne
kadar tek bir baharat olarak bilinse de bunun aksine pek çok farklı baharatın bir araya getirilmiş
karma haline verilen isimdir. Hint mutfağında her yemeğin kendine has bir “köri”si mevcuttur.
Kimi yemek toz baharatlar ile pişirilirken kimi yemeklerde öğütülmemiş baharatlar kullanılır.
“Köri”ye benzeyen bir diğer önemli baharat ise “garam masala”dır. Bu baharat, yine tek bir bitkiden
değil beş on farklı baharatın birleşiminden meydana gelen. Yemek hazırlanıp piştikten sonra
üzerine eklenir. Hint mutfağında kırmızı et tüketimi yaygın değil ve hatta oldukça sınırlıdır. Buna
sebep ekonomik yetersizliklerin aksine Hint toplumunun dini inancını göstermek mümkündür.
Mensup oldukları dinin ışığında pek çok insan vegan yahut vejeteryandır. En eski Hint
kitaplarından biri olan Manu (Manavad Harma Sastra) kanunlarında şöyle denmektedir: “Kanunlara
uyan ve kana susamış şeytan gibi et tüketmeyen kişi bu dünyada olgunluğa erişip, hiç de hoş
olmayan işkencelerden uzak kalacaktır.” (Akt: Közleme, 2012: 28). Hindistan’da ekonomik
faktörlerin ötesinde, dini sebeplerden dolayı et tüketimi azdır. Brahman ve Budistler sığır eti,
Müslümanlar domuz eti yemediğinden ve ekonomik güçlüklerin de etkisiyle, vejetaryen ve yarı
vejetaryen insanların sayısı ülkede fazladır. O nedenle yemekler de genelde sebze ağırlıklı
pişirilmektedir. Hint mutfağında İran mutfağının yoğun etkisi göze çarpar. Hatta “dansak” gibi
İran’da unutulmuş yemekler, Hindistan’da pişirilen yemeklerdendir. Hindistan’da baharatı yoğun
lezzetler kuzeyde Delhi dolaylarında hissedilirken, biberin keskin tadı güneye inildikçe etkisini
artırmaktadır. Hint yemekleri uzun süre tencerelerde baharlarla birlikte pişirilir. Yemeklerin
kızartılarak yapılması yaygın olup, kızartma yemeklerinde hardal yağı ve hindistan cevizi yağı
tercih edilmektedir. Hindistan’da pirinç en çok tüketilen besin maddelerinden biri olup, kuzeyde
“basmati pirinci” yaygındır ve pirinçten yapılan pilav da sofraların baş tacıdır. Makarna ise
neredeyse tüketilmez (Dilsiz, 2010: 48). Bölgesel olarak incelendiğinde Hindistan’ın kuzey ve
güneyinde farklı lezzetler dikkati çekmektedir. Kuzeyde; köri, safran, et ve tavuk yemekleri çokça
tüketilir. Güney Hindistan’ın en önemli malzemesi ise; hindistancevizi olduğundan genelde bütün
yemeklere katılmaktadır. Kuzeyde deniz mahsulleri bulunmazken; güneyde karides ve ıstakoz gibi
deniz ürünleri tüketilmektedir.
http://arsiv.sabah.com.tr/2009/02/28/ct/haber,9B6A1B5EFC404D9B9B47ACBBC0487E5F.html
Hindistan tatlıları ise son derece ilgi çekicidir. Sığır etini kutsal gören Hintlilerin, sığırın etinden
ziyade sütünden yararlandığı bilinmektedir. O nedenle süt ürünleriyle yapılan tatlılar çoğunluktadır.
Hindistancevizi de tatlılara genelde konulmaktadır. Havuçlu puding “gaajar ka halwa, “gulab
jamun”, “kulfi” adı verilen dondurma, jalebi, pirinçli puding “kheer”, shahi tukra gibi lezzetler
sevilen tatlı çeşitleridir.
http://indianfood.about.com/od/sweetsanddesserts/tp/topnorthsweets.htm
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SONUÇ
İnsanın varoluşunu sürdürebilmesi adına en temel gereksinimlerinden birisidir beslenme. Ve
beslenme doğrudan ya da dolaylı olarak kültürden ve yine beraberinde dinden etkilenir. Yemek
yemek sadece beslenmenin yanı sıra pek çok kültürel öğretiyi de içerisinde barındırır. Yemek,
kültür üzerinden kendine biçilen roller doğrultusunda şekillenir, değişir ve dönüşüme uğrar. İnsan
yedikleri, içtikleri, neyi, nasıl yediği konusunda belli bir kültüre ve inanca bağlıdır. Toplumsallaşma
sürecinin ve toplumsal kabullerin bir yansıması olarak önemli bir unsurdur yemek. Bu bağlamda
yeme içme alışkanlıkları salt fiziksel ve coğrafi ve ekonomik koşullar eşiğinde değil kültür ve inanç
temelinde şekillenmektedir. İnsan varoluşu gereği din gerçeği yahut din olgusu ile iç içe yaşamıştır.
Din toplumun her alanına sirayet ettiği gibi yeme içme kültüründe de özü oluşturur. İnsanı
beslenme konusunda en çok sınırlandıran, buyurtkan bir tavra sahip olan dindir. İnsanlar inandıkları
din çerçevesinde ne yiyip neyden sakınacaklarını belirlerler. Kısaca söylemek gerekirse beslenme,
bireyler için inandıkları dinin ritüellerini yerine getirmenin bir göstergesi haline gelerek sembolik
bir anlam ifade etmekte ve din temelli farklılaşmanın açığa çıktığı bir alan olarak dini kimlik
göstergesine dönüşmektedir. İnsanlar en temel tabiriyle ‘yiyip içtikleridir. Yani öyle ki din yeme
içme kültürü üzerinde başat etkendir demek mümkündür. Yanı sıra dinin kültürden, kültüründe
dinden etkilendiği gerçeği aşikardır. Bu durumda din-yemek-kültür arasında döngüsel bir ilişki ağı
mevcuttur. Hepsi birbirinden etkilenir ve yine hepsi birbirini etkiler. Hindistan toplumunun yemek
kültürüne bakıldığında da din ve kültürün nasıl sıkı sıkıya birbirleriyle ilişikli olduklarına ve
beraber anıldıkları alan içerisinde etki alanlarının ne kadar geniş olduğuna yemek kültürü üzerinden
örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Önde gelen ve önem arzeden mutfaklardan birisi olan Hint
mutfağında dini öğretilerin etkisi oldukça yaygındır. İnançlarının gereğince şekillenen Hint
mutfağında kırmızı et tüketimi yaygın değil ve hatta oldukça sınırlıdır. Buna sebep ekonomik
yetersizliklerin aksine Hint toplumunun dini inancını göstermek mümkündür. Mensup oldukları
dinin ışığında pek çok insan vegan yahut vejeteryandır. Pek tabii yemek kültürüne etki eden tek
faktör din değildir ancak önemli açıdan belirleyicidir. Yemek kültürünün şekillenmesinde ülke nin
coğrafi konumu, besin çeşitliliği, ekonomik imkanlar belirleyici olsa da din ve beraberinde gelen
kültürel kodların yemek üzerinde ki etkisi aşikardır. Hindistan’da ekonomik faktörlerin ötesinde,
dini sebeplerden dolayı et tüketimi azdır. Brahman ve Budistler sığır eti, Müslümanlar domuz eti
yemediğinden ve ekonomik güçlüklerin de etkisiyle, vejetaryen ve yarı vejetaryen insanların sayısı
ülkede fazladır. O nedenle yemekler de genelde sebze ağırlıklı pişirilmektedir. Hindistan’ da temiz
beslenmek ve kurallara uygun beslenmek büyük önem arz eder. Hinduizm’in öğütledikleri ışığında
hareket edilmesi aslolandır. Aksi takdirde Hindular kötü beslendikleri takdirde ruh sağlıklarının
bozulacağına ve bundan dolayı da Tanrı ile iletişimlerinin kopacağına inanmaktadırlar.
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ÜMMÜLGÜLSÜM'ÜN YARATICILIĞINDA MİLLİ-TARİHİ HAFIZA (A.AHMATOVA
İLE MÜKAYESE)
NATIONAL-HISTORICAL MEMORY IN THE WORKS BY UMMULGULSUM (COMPARED
WITH A.AKHMATOVA)
Masume Kuliyeva
Azerbaycan Devlet Diller Universitesi, III. sınıf öğrencisi
https://orcid.org/0000-0002-7792-2201
Özet
Geçen yüzyılın 20-30'lu yılları tarihe Sovyetler Birliği'nin yaranması gibi yansısa da, “kırmızı
bayrak” altında birleşen bütün cumhuriyet halklarının hafızasına “kanlı, facialı dönem” olarak
kazıldı. O yıllarda eğitimli, görgülü, elini, vatanını kalben ve gerçekten seven, kültürüne bağlı
binlerce insana “vatan haini” damgası vurularak kurşuna dizildi, yada sürülerek mahvedildi.
Başka-başka dillere, kültürlere sahip olan iki – Azerbaycan ve Rus halkının farklı bölgelerde aynı
acıyı, aynı faciayi yaşamış iki temsilcisinin edebi-bedii faaliyetini karşılaştırmakla söz konusu
dönemin gerçekleri hakkında belirli mulahazalar söylemek mümkündür. Bu insanlardan biri
Mehmet Emin Resulzade'nin amcasının kızı ve baldızı, ayrıca Azerbaycan edebiyatında kendine
özgün yeri olan yazar Seyyit Hüseyn'in karısı şair Ümmülgülsüm, diğeri ise Rus şiirinin “gümüş
dönem”inin en parlak, en yetenekli simalarından biri, Akmeizm'in kurucusu olan, repressiyalar
zamanı kurşuna dizilen şair Nikolay Gumilyov'un karısı, ünlü bilim adamı Lev Gumilyov'un annesi
Anna Ahmatova'dır.
1918-20'li yıllar her iki şairin yaratıcılığının en verimli dönemi olmuş, her ikisi sovyet
egemenliğinin gelişini beğenmş, sosyalizm realizmi prensiplerine uymuştur.
Ümmülgülsüm Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sevinçle karşılamış, şiirlerinde
halkımızın milli istiklale kavuşmasını terennüm etmiştir. Bütün başka halklar gibi, Azerbaycan
halkının da hür yaşamak hukukunu savunan şair milli istiklalin savunmasına çağırış ruhlu eserler
yazmıştır.
Ümmülgülsüm Cumhuriyet döneminde (1918-1920) yazdığı şiirlerden daha çok “Hicran”,
“Bayrağın inerken” ve M.E. Resulzade'ye hasrettiği “Ben” şiirine göre “halk düşmanı” gibi itham
edilerek sürgün hayatı yaşamaya mahkum edilmiş, eserleri yasaklanmıştı. Bu bağlamda
Ümmülgülsüm ve Anna Ahmatova'nın hayat yolları aynı noktada kesişiyor.
Anna Ahmatova “Kendim hakkında bir iki söz” başlıklı yazısında: “Benim eski şiirlerimi
hatırlayan, yenilerini ise yayınlatan yoktur” diye yazıyordu.
Anna Ahmatova kadar konuşmayı, yaşamayı, hatta büyük liyakatla mücadele yapmayı başaran
Ümmülgülsüm Azerbaycan cemiyetinin içinden doğmuştu. Milli vatanseverlik ruhu, jenetik
hafızaya sadık kalmak, diyanet sahibi olmak, tahammül etmeyi başarmak, beşeri duygularla
yaşamak azmi, vatandaşlık mevkiinin yanı sıra ince ruha, yüksek poetik niteliklere sahip olan her
iki şair kadının şahsi hayatı da biribirine çok yakındır. Sovyet rejimi altında evlat ve eşini
kaybetmek gibi acılar yaşamış, kendilerinin ve yakınlarının hayat mahrumiyetlerini zorlukla
karşılamış bu kadınların metinliyi hayret doğuruyor.
Anahtar Kelimeler: Ümmügülsüm, Anna Ahmatova, Sovyet Dönemi, Repressiya.
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Abstract
Along with the establishment of the Soviet Union, the 20s and 30s of the last century are recognized
in history as a "bloody, tragic period" in the fate of the peoples of all the republics united under the
"red flag". In those years, thousands of enlightened, well-educated and patriotic people were
branded as "traitors" and shot or exiled.
It is possible to make certain judgments about the realities of that time by comparing the literary
and artistic activities of two representatives of different languages and cultures - the Azerbaijani and
Russian peoples, who experienced the same pain and tragedy within different territorial units. One
of these people is Mammad Amin Rasulzadeh's cousin and sister-in-law, the poetess Ummugulsum,
the wife of the writer Seyid Hussein, who has a special place in Azerbaijani literature. Another
person is one of the brightest and most talented figures of the "silver age" of the Russian poetry
Anna Akhmatova, the wife of the poet Nikolai Gumilyov, who was shot, and the mother of
prominent scientist Lev Gumilyov.
1918-1920 was the most productive period for both poetesses, both of whom did not like the
coming of the Soviet government and did not follow the principles of the socialist realism.
Ummugulsum welcomed the establishment of the Azerbaijan Democratic Republic and praised the
national independence of the Azerbaijani people in her poems. Defending the right of the
Azerbaijani people to live freely, like all other nations, the poetess wrote works calling for the
protection of national independence.
Ummugulsum was accused of being an "enemy of the people" and obliged to live in exile
particularly for her poems written during the Republican period (1918-1920) "Hijran", "When the
Flag Down" and "Ben" dedicated to M.A. Rasulzadeh, and her works were banned. In this sense,
the lives of both poetesses Ummugulsum and Anna Akhmatova are similar.
Anna Akhmatova wrote in her notes "A word or two about myself": "No one remembers my old
poems and publishes new ones."
Ummugulsum, who was able to speak, live and even fight with great dignity as A.Akhmatova, came
out of the Azerbaijani society. The personal life of both poetesses, who had a national-patriotic
spirit, devotion to genetic memory, perseverance and tolerance, determination to live with human
feelings, citizenship, as well as a delicate nature and high poetic qualities, are very close to each
other. The resilience of these women, who suffered under the Soviet regime, lost their children and
spouses, and the hardships of life deprivation for themselves and their loved ones, is astonishing.
Keywords: Ummugulsum, Anna Akhmatova, Soviet period, repression.
GIRIŞ
Geçen yüzyılın 20-30'lu yılları tarihe Sovyetler Birliği'nin yaranması gibi yansısa da, “kırmızı
bayrak” altında birleşen bütün cumhuriyet halklarının hafızasına “kanlı, facialı dönem” olarak
kazıldı. O yıllarda eğitimli, görgülü, elini vatanını kalben seven, kültürüne bağlı binlerce insana
“vatan haini” damgası vurularak kurşuna dizilmiş, yada sürülerek mahvedilmiştir.
On beş cumhuriyeti bir bayrak altında toplayan Sovyetler Birliği'nin kan renkli bayrağı, gerçekte,
uğruna ölenlerin değil, o bayrağı yaşatmak için öldürülen binlerce suçsuz insanın kanına boyanmış,
onların kanıyla sulanmıştı. O yıllarda bu bayrak altında toplanan yüzlerce, binlerce insan, aile aynı
kaderi paylaştığından facıaları sadece bir milletin facıası gibi değerlendirmek doğru olamaz.
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Bu yazımızda ben iki farklı halkın – Azerbaycan halkını temsil eden bir şairle Rus halkının yaratıcı
insanını karşılaştırmakla o döneme, dönemin düşüncelerine hafif de olsa, ışık tutmak isterdim.
Onlardan biri Azeri kadın şair Ümmülgülsüm, diğeri ise Rus şiirinin “gümüş dönem”inin en parlak,
en yetenekli simalarından biri, Akmeizm'in kurucusu olan, repressiyalar zamanı kurşuna dizilen şair
Nikolay Gumilyov'un karısı, ünlü bilim adamı Lev Gumilyov'un annesi Anna Ahmatova'dır.
Ümmülgülsüm ve Anna Ahmatova
Ümmügülsüm Sadıkzade Mehmet Emin Resulzade'nin amcasının kızıydı ve 1899 yılında Bakü'de
ruhani ailesinde, Anna Andreyevna Ahmatova ise 1889 yılında Odessa'da, gemi mühendisinin
ailesinde doğmuştur. Ümmigülsüm Bakü'de, Anna isə Odessa'da denizin kıyısındasahilinde doğup
büyümüş, her ikisi denizin hayranı olmuşlar.
Ümmügülsüm 9, Anna 11 yaşından şiir yazmaya başlamıştır.
Ümmügülsüm Azerbaycan edebiyatı tarihinde özel yeri olan, ünlü yazar Seyyit Hüseyin ile, Anna
Ahmatova ise şair Nikolay Gumilyovla aile hayatı kurmuştur.
1918-20'li yıllar her iki şairin yaratıcılığının en verimli dönemi olmuş, her ikisi sovyet
egemenliğinin gelişini beğenmş, sosyalizm realismi prensiplerine uymuştur.
Ümmülgülsüm Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sevinçle karşılamış, şiirlerinde
halkımızın milli istiklale kavuşmasını terennüm etmiştir. Bütün başka halklar gibi, Azerbaycan
halkının da hür yaşamak hukukunu savunan şair milli istiklalin savunmasına çağırış ruhlu eserler –
"Türk ordusuna”, "Ey türk oğlu!”, "Çekil, def ol!”, "Asker annesine”, "Dertli nağme”,
"Yurdumuzun kahramanlığına”, "Yollarını bekledim” ve s. yazmışdır.
O, 1920 yılının 28 Nisan'ında Cumhuriyet'in devrilmesiyle ilgili "Hicran” şiirində şöyle yazıyordu:
Günəşim bir daha doğmayacaqmı?
Vəhşi qaranlığı boğmayacaqmı?
Kölgələri şərəf qovmayacaqmı?
Sordum ümidini qırma dedilər.
"Bayrağım enərkən” şeirində isə deyilir:
Yazıq səni Bayrağım, endirdilər, öyləmi?
Səni yıxıb devirən o zəhərli ruzigar,
O haq yeyən haqsızlar, vəhşilər, tanrısızlar
Yanar ocağımı da söndürdülər, öyləmi?
Ümmülgülsüm Cumhuriyet döneminde (1918-1920) yazdığı şiirlerden daha çok “Hicran”,
“Bayrağın inerken” ve M.E. Resulzade'ye hasrettiği “Ben” şiirine göre “halk düşmanı”,
“musavatçı” gibi itham edilerek sürgün hayatı yaşamaya mahkum edilmiş, eserleri yasaklanmıştı.
Bu bağlamda Ümmülgülsüm ve Anna Ahmatova'nın hayat yolları aynı noktada kesişiyor. Çünkü
her ikisi eşlerine göre “vatan haininin eşi” damgasıyla damgalanmış, her ikisi sürgün hayatı
yaşamış, her ikisinin eserleri kitapçılardan, kütüphanelerden kaldırılarak okunması yasaklanmıştı.
1923 yılından 1934 yılına kadar Anna Ahmatova'nın şiirlerinin hiç yayınlanmadığını söyleyebiliriz.
Daima farklı farklı yerlere taşınmak, başka başka yerlerde yaşamak zorunda kalan şair yazdığı
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şiirlerinin büyük kısmını yollarda kaybetmişti. Anna Ahmatova “Kendim hakkında bir iki söz”
başlıklı yazısında: “Benim eski şiirlerimi hatırlayan, yenilerini ise yayınlatan yoktur” diye
yazıyordu.
Ümmügülsüm1937 yılında habsanede bolşevik rejimini itham eden şiirler yazmış yegane
Azerbaycan şairidir. "Hazar'a hitap” şiiri bu açıdan seciyevidir:
Darmadağın eylə dalğalarınla
Bizi dar divara alan qalanı.
Heçliklərə sovur nalələrinlə,
Çıxılmaz tilsimə salan qalanı.
Nəymiş təqsirimiz, neyləmişik biz?
Bunu sən sual et, mənim dilim yox.
Hansı xəyanətin şərməndəsiyiz?
Bunu sən sual et, mənim dilim yox.
Anna Ahmatova kadar konuşmayı, yaşamayı, hatta büyük liyakatla mücadele yapmayı başaran
Ümmülgülsüm Azerbaycan cemiyetinin içinden doğmuştu. Milli vatanseverlik ruhu, jenetik
hafızaya sadık kalmak, diyanet sahibi olmak, tahammül ermeyi başarmak, beşeri duygularla
yaşamak azmi, vatandaşlık mevkiinin yanı sıra ince ruha, yüksek poetik niteliklere sahip olan her
iki şair kadının şahsi hayatı da biribirine çok yakındır. Sovyet rejimi altında evlat ve eşini
kaybetmek gibi acılar yaşamış, kendilerinin ve yakınlarının hayat mahrumiyetlerini zorlukla
karşılamış bu kadınların metinliyi hayret doğuruyor.
SONUÇ
Bu hacim itibarile çok küçük yazımızda sadece aynı dönemin iki halkının yaratıcı insanının hayat
ve yaratıcılık yoluna zayıf da olsa ışık tutmaya çalıştık. Fakat onların deryada bir damla olduklarını,
böyle insanların sayı hesabı bugün bile daha kesin olarak ortaya çıkarılmış olmadığını da
unutmamak gerek.
KAYNAKLAR
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İLKOKULLARDA ÖĞRETMENLERE UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TEACHERS' OPINIONS ON VIOLENCE APPLIED TO PRIMARY
SCHOOLS
Nadire GÜNEŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orcid: 0000-0002-2845-1036
Özet
Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda öğretmenlerin okulda karşılaştıkları şiddet türlerini ve nedenlerini
belirlemek ve bunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır. Nitel araştırma yönteminde olan bu
çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında Adıyaman ili merkezinde kamu ilkokulunda görev yapan 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda
öğretmenlere uygulanan şiddet türlerinin; psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, sosyal şiddet, sözel şiddet,
ekonomik şiddet ve toplumsal şiddet olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin en çok
velilerden şiddet gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, İlkokulda Şiddet, Öğretmene Şiddet.

Abstract
This research explores what type of violence teacher's are facing, reasons of violence and who are
using violence against teachers and what is teachers reaction against violence, what can be done as
precautions. This study aims to explore types of violence to teachers. In the research , case study
design was used as qualitative research methods. The study was carried out in Adıyaman in a
primary school in 2019-2020. Sample group consisting of 13 primary school teachers. Data of the
research obtained from half-structured form which prepared by researchers. Data is subjected to
content analysis. Results of the study shows that types of violence to teachers facing are
psychological, physical, social, verbal, economical and societal. Violence against teachers is mostly
because of the parents of students.
Keywords: Violence, Violence in Primary School, Teachers Violence.
GİRİŞ
Şiddet; başka bir bireye zarar vermek amacıyla, yaralama, sakat bırakma veya öldürme kastıyla
yapılan eylemdir. Şiddet unsurunun, bireylere yönelik tehdit oluşturması, bireye fiziksel ve ruhsal
anlamda zarar vermesi, bireyin motivasyonunu düşürmesi şiddet olarak nitelendirilir. Farklı bir
bakış açısına göre, bir başkasının sahip olduğu mallara zarar vermekte bir şiddettir (Gölbaşı,
Özerkmen 2010). Arapça dilinde şiddet sözcüğü “peklik”, “sertlik” ve “sıkılık” anlamlarını taşır
(Dursun, 2011).
Günümüzde birçok alanda görülen şiddet vakaları, okullarda da yaygınlaşmaya başlamıştır.
Okulların verimliliğinin ve etkililiğinin, öğrencilerin kendini gerçekleştirmelerinin önünde büyük
bir engel olarak ifade edilen okul şiddeti, şu şekilde tanımlanmaktadır: Okul sınırları içinde ve
çevresinde gerçekleşen, saldırganın okul paydaşlarından veya okul dışından birilerinin olabildiği ve
kasıtlı olarak okulun eğitim öğretim görevini yerine getirmesini engelleme amacı taşıyan, okul
atmosferindeki saygı unsurunu zedeleyen, öğrenci, öğretmen ve okul personeline yönelik
gerçekleşen fiziksel, psikolojik ve her türlü istenmeyen davranıştır (Özdere, Terzi, 2018). Okulda
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şiddet denildiğinde ilk akla gelen, öğrencilerin şiddete maruz kalmasıdır. Ancak okullarda yaşanan
şiddetin, tek mağduru öğrenciler değildir. Eğitim sisteminin temel taşlarından olan öğretmenlerin de
sıklıkla şiddete uğradıkları, hatta hayatını kaybeden öğretmenler olduğu, yabancı ve yerel basına
yansıyan haberlerde görülmektedir (Özdere, Terzi, 2018).
Tüm bu açıklamalardan hareketle, toplumun her kesiminde yaşanan şiddet olaylarının, ciddi bir
sorun olduğu görülmektedir. Burada üzerinde durulması gereken soru şudur: Toplumun gelişmesine
önemli katkıları bulunan okullarda yaşanan ve gelecek nesillerin mimarı öğretmenlerin, maruz
kaldığı şiddet olaylarının nedenleri nelerdir? Bu soruya verilen yanıtlardan yola çıkılarak,
problemin kaynağına inilebilir ve toplumu tehdit eden bu probleme çözüm üretile bilinir.
Şiddete maruz kalan öğretmenlerin yaşadıkları travma, fizyolojik rahatsızlıklar, psikolojik ve
psikosomatik bozukluklar, doğrudan ya da dolaylı olarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini
azaltmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ki verimliliğin, yüksek moral ve motivasyon
unsurlarıyla doğru orantılı olduğu göz önünde bulundurulursa, fiziksel ya da psikolojik şiddet
mağduru bir öğretmenin, yaşayacağı mesleki motivasyon ve güven kaybı, sınıf ve okul yönetimini
olumsuz manada etkileyecektir. Günümüzde öğretmenlere yönelik, şiddet olayları gün geçtikçe
artmaktadır. Fakat öğretmenlerin gördüğü şiddetin, nedenleri, kimlerden şiddet gördükleri, şiddet
mağduru olan öğretmenlerin verdikleri tepkiler, araştırılması gereken konular arasında yerini
almaktadır. Bu nedenle araştırmanın, alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada
Aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğretmenlerin karşılaştıkları şiddet olayları nelerdir?
2. Öğretmenlerin karşılaştıkları şiddet olaylarının nedenleri nelerdir?
3. Öğretmenler kimlerden şiddet görmektedir?
4. Öğretmenler şiddete maruz kaldıklarında nasıl tepki verirler?
5. Şiddet olaylarının önlenmesi için neler yapılmalıdır?
YÖNTEM
Araştırmada nitel bir çalışma olup, olgu bilim deseninde yürütülmüştür. Olgu bilim deseninde temel
amaç, bir olgu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, bunun yanı sıra bireylerin bu olgu ile
ilgili yaşadıklarını ortaya çıkarmaktır (Aydın, 2015). Olgu bilim çalışmaları farkında olduğumuz,
ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır
Bu araştırmanın katılımcı grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ili merkezinde
kamu ilkokulunda görev yapan, toplam 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
İlkokullarda öğretmenlere uygulanan şiddete ilişkin öğretmen görüşlerinin incelemek adına ilgili
alanyazın incelenmiştir. Araştırmada, katılımcılara, araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu 5
sorudan oluşan bir form kullanılmıştır.
Bu araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi metoduyla çözümlenmiştir. İçerik analizi, birbirine
benzeyen bulguları belirli temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği şekilde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Veri analizi için ilk
adımda, yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler, araştırmacı tarafından birkaç
defa okunmuştur. Daha sonra, verilen yanıtlardan yola çıkarak, ortak noktalar bulunmuş ve
kategorilere ayrılmıştır. Son aşamada elde edilen bulguların tanımlanarak, yorumlamalar
yapılmıştır. Elde edilen bulguları desteklemek amacıyla, katılımcıların cevaplarından alıntılar
yapılmıştır.
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BULGULAR
Araştırmanın cevap aradığı ilk soru öğretmenlerin karşılaştığı şiddet olaylarının türünü ortaya
çıkarma amacı taşımaktadır. Bu kapsamda öğretmen görüşlerinden elde edilen bulguların şematik
gösterimi şekil 1’de sunulmuştur.
Psikolojik şiddet
(9 kişi)
Toplumsal şiddet

Fiziksel şiddet

( 1 kişi)

(4 kişi)

Öğretmenlerin
karşılaştıkları
şiddet türleri

Taciz( 1 kişi)

Ekonomik
şiddet (2 kişi)

Sözel şiddet

Sosyal şiddet

(1 kişi)

(1 kişi)

Şekil 1. Öğretmenlerin karşılaştıkları şiddet olayları nelerdir?
Şekil 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin, en çok karşılaştıkları şiddet türünün,
psikolojik şiddet olduğu görülmektedir. Dört öğretmen, fiziksel şiddetle karşılaştıklarını
belirtmiştir. İki öğretmen, ekonomik şiddete maruz kaldıklarını ifade etmiştir. Bazı öğretmenler ise;
sosyal, toplumsal ve sözel şiddetle karşılaştığını ifade etmiştir. Bu konuda öne çıkan öğretmen
görüşleri, aşağıda sunulmuştur.
Ö. 1: Öğretmenler en çok psikolojik ve sosyal şiddete maruz kalıyor.
Ö. 5: Öğretmenlerin karşılaştığı şiddet olayları genellikle psikolojik şiddettir.
Ö. 11: Sınıf ortamında hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüm.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin, karşılaştıkları şiddet olaylarının nedenlerini tespit etmek
amacıyla sorulan ikinci soru “Öğretmenlerin karşılaştıkları şiddet olaylarının nedenleri nelerdir?
sorusu olmuştur. Buna soruya ilişkin öğretmen görüşlerinin analiziyle elde edilen bulguların
şematik gösterimi şekil 2’de sunulmuştur.
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Öğrencilerden
kaynaklanan
nedenler

Velilerden
kaynaklanan
nedenler
(8 kişi)

(1 kişi)
Öğretmenlerin
ekonomik
güçsüzlüğü
(1 kişi)
Okul idaresinden
kaynaklanan
nedenler
(2 kişi)

Öğremenlerin
karşılaştıkları
şiddet olaylarının
nedenleri

Öğretmenlik
mesleğinin
itibarının
düşmesi

Öğretmeni
koruyan
yasaların
yetersiz
olmasıı (4 kişi)
Öğretmenden
kaynaklanan
nedenler
(3 kişi)
Toplumdan
kaynaklanan
nedenler
(3 kişi)

(3 kişi)

Şekil 2. Öğretmenlerin karşılaştıkları şiddet olaylarının nedenleri nelerdir?
Şekil 2 incelendiğinde, öğretmenlerin şiddet olaylarıyla karşılaşmalarında en büyük neden olarak,
velilerden kaynaklanan sebepleri ifade ettikleri görülmektedir. Öğretmenler, velilerin bilinçsiz ve
eğitim seviyelerinin düşük olmasının, en önemli neden olduğunu aktarmışlardır. Öğretmeni koruyan
yasaların olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenin kendisinden kaynaklanan nedenlerin de, şiddet
olaylarına maruz kalmalarına sebep olduğunu söylemişlerdir. Toplumun öğretmene bakış açısının
değiştiğini ve öğretmenlik mesleğinin, eski saygınlığını bugün koruyamadığını ifade etmişlerdir.
Okul idaresinin de zaman zaman, öğretmenlerin şiddete maruz kalmasına neden olduğunu
belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler, öğrencilerin öğretmenlerine eskisi gibi saygı göstermediklerini,
sınav kaygısıyla yarıştırıldıklarını ve ailelerinin beklentilerinin yüksek olduğunu söylemiştir.
Öğretmenlerin ekonomik olarak güçsüz olmalarının, şiddet olaylarıyla karşılaşmalarına neden
olduğunu ifade etmişlerdir. Bir öğretmen ise, bu soruya cevap vermemiştir. Bu konuda öne çıkan
öğretmen görüşleri, aşağıda sunulmuştur.
Ö4: Ailenin, toplumun ve kurumların öğretmene bakış açısı değişti. Okuma alışkanlığı olmayan
veli, kulaktan dolma bilgileri ile biliyormuş gibi davranıyor.
Ö.10: Öğretmenlerin itibarsızlaştırılması, gerekli yaptırımların yapılmaması, velilerin cahillikleri
bazen de öğretmenden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.
Öğretmenlerin kimlerden şiddet gördüğünü belirlemek amacıyla sorulan “Öğretmenler kimlerden
şiddet görmektedir?” sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri şekil 3’te şematik olarak gösterilmektedir.
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Veli
(12 kişi)

Öğrenci

Meslektaş

(4 kişi)

(2 kişi)
Öğretmenlerin
şiddet
gördükleri
kişiler
Toplum

Okul idarecisi

(3 kişi)

(4 kişi)
Kamu
(3 kişi)

Şekil 3. Öğretmenler kimlerden şiddet görmektedir?
Şekil 3 incelendiğinde, öğretmenlerin en çok velilerden şiddet gördükleri tespit edilmiştir.
Öğrencilerden, okul idarecilerinden, şiddet gördüğünü söyleyen öğretmenler, belirlenmiştir. Bazı
öğretmenler devlet ve toplum tarafından şiddete maruz kaldıklarını, bazıları da meslektaşlarının
şiddetine maruz kaldıklarını, ifade etmiştir. Bir öğretmen bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Bu
konuda öne çıkan öğretmen görüşleri aşağıda sunulmuştur.
Ö. 12: Öğretmenler, velilerden ve nadir olarak okul idaresinden şiddet görmektedir.
Ö. 7: Öğretmenler, idarecilerden, velilerden, toplumdan ve devletten şiddet görmektedir.
Araştırmanın amaçlarından birisi de öğretmenlerin şiddet olayları ile karşılaştıklarında verdikleri
tepkileri belirlemeye yöneliktir. Bu kapsamda “Öğretmenler şiddete maruz kaldıklarında nasıl tepki
verirler?” sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri şekil 4’te şematik olarak sunulmuştur.
Hukuki yollara
başvurur (5
kişi)

Ne yapacağını
bilemez (1
kişi)

Okul idaresiyle
görüşür (1
kişi)

Öğretmenler in
şiddete maruz
kaldıklarında
verdikleri tepki

Tepki vermez
(3 kişi)

Sözel ve
duygusal olarak
tepki verir (3
kişi)

Şekil 4. Öğretmenler şiddete maruz kaldıklarında nasıl tepki verirler?
Şekil 4 incelendiğinde, şiddete maruz kalan öğretmenlerin, en çok hukuki yollara başvurduğu
belirlenmiştir. Üç öğretmen, tepki vermediklerini ifade etmiştir. Üç öğretmen sözel ve duygusal
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olarak; öfke, kızgınlık, depresif davranma gibi tepkiler verdiklerini söylemiştir. Bir öğretmen, okul
idaresiyle görüştüklerini bir öğretmen de ne yapacağını bilemediklerini ifade etmiştir. İki öğretmen,
bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Bu konuda öne çıkan öğretmen görüşleri, aşağıda sunulmuştur.
Ö. 1: Genelde öğretmenler okul idaresiyle görüşüyor, velilerle iletişime geçiyor. Eğer fiziksel şiddet
olursa adli yollara başvurulabilir.
Ö. 6: Nasıl tepki verecekleri konusunda ikircikli bir durum yaşamaktadırlar. Çünkü tepki
koyduklarında bundan zarar gören, ceza alan ve suçlu bulunan öğretmenler olacağı için ne
yapmaları gerektiğini bilmemektedirler.
Ö. 7: Tepki vermezler.
Ö. 9: Üzülür, kızar, geri çekilir ve mesleki heyecanı azalır.
Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenlerle ilgili öğretmen görüşlerini tespit etmeyi
amaçlayan “Şiddet olaylarının önlenmesi için neler yapılmalıdır? Önerileriniz nelerdir?” sorusuna
ilişkin öğretmen görüşlerinin analiziyle elde edilen bulguların şematik gösterimi şekil 5’te
sunulmuştur.

Veliler
eğitilmelidir.
(3 kişi)

Öğretmenlerin
ekonomik
düzeyleri
yükseltilmelidir.

Öğretmene
şiddet
uğulayanlara
ceza
uygulanmalıdır.
(3 kişi)

(1 kişi)

Okul
yöneticilerinin,
öğretmenlerin ve
öğrencilerin
iletişim becerileri
geliştirilmelidir.
(3 kişi)

Şiddet olaylarının
önlenmesi için
neler yapılması
gerekenler ve
öneriler

Öğretmenlerin
sorumluluğu
azaltılmalıdır.
(2 kişi)

Velilere verilen
haklar
azaltılmalıdır.
(2 kişi)

Öğretmenlik
mesleğinin
saygınlığı
arttırılmalıdır.
(2 kişi)

Şekil 5. Şiddet olaylarının önlenmesi için neler yapılmalıdır? Önerileriniz nelerdir?
Şekil 5 incelendiğinde, şiddet olaylarının önlenmesi için, velilerin eğitilmesi, öğretmene şiddet
uygulayanlara caydırıcı cezalar verilmesi, okul yapısını oluşturan üyelerin, iletişim becerilerinin
geliştirilmesinin önemli adımlar olarak görüldüğü, tespit edilmiştir. Bazı öğretmenler,
öğretmenlerin sorumluluğunun ve velilere verilen hakların azaltılmasını önermişlerdir. Öğretmenlik
mesleğinin azalmış olan saygınlığının, yeniden arttırılması gerektiği ifade etmişlerdir. Bir öğretmen
ise, öğretmenlerin ekonomik güçlülük için maaşlarının yükseltilmesini önermiştir. Bir öğretmen, bu
soruyu cevaplamamıştır. Bu konuda öne çıkan öğretmen görüşleri, aşağıda sunulmuştur.
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Ö. 1: Öğretmene değer verilmeli, onların elinde sihirli değnek varmış gibi davranılmamalıdır.
Ö. 4: Şiddet olaylarının önlenmesi için aile eğitimi verilmeli, anne-baba olmanın sorumluluğunun
ve bilincinin kazandırılması gerekiyor. Eğitimcinin haklarının devlet korunması ve güvence altına
alınması gerekir.
Ö. 5: Şiddet olaylarının önlenmesi için öğretmenin veliden önce korunması gerekir. Yöneticilerin
velinin değil öğretmenin yanında olması gerekir.
Ö. 10: Şiddeti önleyici yasalar çıkarılmalı, öğretmenin itibarı iade edilmeli ve veliler
bilinçlendirilmelidir.
TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER
Şiddet, hayatımızda, toplumun her kesiminde görülen bir olgu haline gelmiştir. Şiddete maruz kalan
öğretmenlerin, bu şiddetten fiziksel ve psikolojik olarak etkilendikleri, özel hayatlarında olumsuz
bir takım etkilerin bulunduğu, gündelik yaşamlarına bu olgunun yansımalarının olduğu
görülmektedir. Okullar, insanlarla iletişim faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı yerlerden biridir. Bu
kadar insanın bulunduğu bir yerde, birtakım sorunlar yaşanılması kaçınılmazdır. Bunların en
başında yaşanan sorun ise okullarda görülen şiddet olgusudur. Okullarda şiddet, okul faaliyetlerini,
öğretmen ve öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi, öğretmen ve veli iletişimini önemli ölçüde
sekteye uğratan, moral, motivasyon düşüklüğüne sebep olan, bir durumdur. Araştırmanın
bulgularına göre, öğretmenlerin en çok psikolojik şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir.
Psikolojik şiddetin beraberinde fiziksel şiddet, sosyal şiddet, sözel şiddet, ekonomik şiddet ve
toplumsal şiddet gördükleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin şiddet olaylarıyla karşılaşmalarında en
büyük neden olarak, velilerden kaynaklanan sebepleri ifade ettikleri görülmektedir. Velilerin
bilinçsiz davranışlarının ve eğitim seviyelerinin düşük olmasının en önemli neden olduğunu
aktarmışlardır. Öğretmeni koruyan yasaların olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenin kendisinden
kaynaklanan nedenlerin de, şiddet olaylarına maruz kalmalarına sebep olduğunu söylemişlerdir.
Toplumun öğretmene bakış açısının değiştiğini ve öğretmenlik mesleğinin eski saygınlığını, bugün
koruyamadığını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenler, öğrencilerin öğretmenlerine eskisi gibi saygı
göstermediklerini, sınav kaygısıyla yarıştırıldıklarını ve ailelerinin beklentilerinin yüksek olduğunu
söylemiştir. Öğretmenlerin ekonomik olarak güçsüz olmalarının, şiddet olaylarıyla karşılaşmalarına
neden olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin kimlerden şiddet gördüğü konusunda, en çok
velilerden şiddet gördükleri tespit edilmiştir. Öğrencilerden, okul idarecilerinden şiddet gördüğünü
söyleyen öğretmenler belirlenmiştir. Bazı öğretmenler, devlet ve toplum tarafından şiddete maruz
kaldıklarını, bazıları da meslektaşlarının şiddetine maruz kaldıklarını ifade etmiştir. Şiddete maruz
kalan öğretmenlerin, en çok hukuki yollara başvurduğu belirlenmiştir. Üç öğretmen, tepki
vermediklerini ifade etmiştir.
Öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddet olaylarının, tamamen ortadan kaldırılması güç olsa da,
azaltılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Öğretmenler, en çok velilerden şiddet gördüklerini
ifade etmişlerdir. O halde ilk olarak veliler eğitilmeli, bu konularda seminerler verilmelidir.
Öğretmene uygulanan şiddetin, bir yaptırımı olmalı ve cezasız kalmamalıdır. Günümüzde saygınlığı
azalan öğretmenlik mesleğinin, saygınlığı artırılmalı ve öğretmenler ekonomik yönden
güçlendirilmelidir. Tüm eğitim faaliyetleri öğretmenden beklenmemeli, öğretmene verilen
sorumluluk biraz azaltılmalıdır. Okul yöneticileri, öğretmenler ile iyi iletişim kurmalı, onlara baskı
uygulamamalı ve öğretmenin arkasında durmalıdır. Öğretmenler şiddete maruz kaldıklarında,
hukuki yollarla haklarını koruyabilmelidir
Okullarda yaşanan şiddet, iş ortamının getirdiği doğal bir olgu olarak algılanmaktadır. Bunun
düzeltilmesi için, okullarda belirli aralıklarla bu konuda eğitimler verilmelidir. Mağdura, etkili başa
çıkma yöntemlerini içeren destek sağlanmalıdır. Görsel ve yazılı medyada; şiddetle, okullarda
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yaşanan şiddetle ilgili çözüm önerileri sunan programlara yer vermelidir. Okullarda şiddetin varlığı,
idarenin şiddet yanlısı bir tutum sergilemesiyle artmaktadır. Dolayısıyla yönetici seçiminde;
uzmanlığın yanında, kişilik özelliklerinin, adalet, hoşgörü, iletişim becerileri, saygı ve duygusal
zekâ gibi yetenekler de dikkate alınmalıdır. Öğretmenlerin yaşadığı şiddeti önleyici, bir takım
tedbirler alınarak, kurum kültürü geliştirilmelidir. Bunun için takım çalışmaları, işbirliği ve aile
katılımlı geziler/piknikler önerilebilir. Psikolojik şiddet hukuk literatüründe netlik kazanmalı,
psikolojik şiddete uğrayanların yasal yoldan haklarını aramaları sağlanmalıdır. İş yeri rekabetinin
boğucu olmaması için, etik ilkelerin gözetilmesi ve birlikte kazanma odaklı rekabet
özendirilmelidir. Ayrıca bu araştırmanın nicel bir çalışması yapılabilir. Okullarda yaşanan şiddete
ilişkin, veli ve öğrenci görüşlerine yönelik bir çalışma yapılabilir. Okullarda yaşanan şiddetin,
öğretmen motivasyonuna etkisi incelene bilinir.
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