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MODERNLEŞMEDE PARADİGMATİK DEĞİŞİM VE KİTLE 

TOPLUMUNA GEÇİŞTE 1950’Lİ YILLAR 

1950's Turkey: Paradigmatic Change in Modernization and Transition to 

Mass Society 

 

Artun AVCI 

 

Giriş 

 Bu çalışma, Türk modernleşmesinin asıl paradigmatik dönüşümünün 

yaşandığı, tarımda makineleşme, karayolları ağırlıklı altyapı stratejisi, hızlı 

kentleşme, gecekondulaşma ve modernleşmeyle birlikte kültürel kodların 

değiştiği 1950’li yılları konu edinmektedir. Çalışmanın varsayımı, 

karayolları politikası ile köyden kente, kentten köye açılan iletişim 

hatlarının insanların, gazetelerin, malların akışını kolaylaştırdığı ve cemaat 

duygularının yitirilmeye başlandığı bu dönemde kitle iletişimi, tüketim 

kültürü ve kitle toplumunun ortaya çıktığıdır. Çalışmada yeni toplumsal 

yaşam, tüketim,  pazar ilişkileri ve kitle toplumu kavramları eleştirel bir 

çerçevede ele alınacaktır. 

İletişim olgusunun anlamının birey ve toplum arasındaki etkileşim 

aracılığı ile ortaya çıkarılması gerekmektedir. Öznel olan ancak nesnel bir 

temel üzerinde; nesnel olan ise öznellik içinde kavranabilir. Kitle iletişimi 

alanındaki çalışmalara baktığımızda modern toplumların ortaya çıkışından 

itibaren kitle iletişimi, “kitle iletişim araçları” ile yapılan iletişim 

süreçleriyle ilgili sınırlı olarak incelenmiştir. Oysa kitle iletişimi, 

ekonomik, kültürel, siyasal, sosyal süreçlerle birlikte ele alınması gereken 

bir olgudur(1).     

Bu nedenle çalışmanın konusunu oluşturan 1950’li yıllarda 

makineleşme, karayolları ağırlıklı altyapı stratejisi, hızlı kentleşme, 

gecekondulaşma, modernleşme ile birlikte üretimin, tüketimin ve pazar 

ilişkilerinin gitgide toplumsallaşması ve toplumsal yaşamın bütünlüğü 

disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacaktır. 

1950’lerden itibaren toplumsal bir olgu olarak ele almamız gereken 

kitle iletişiminin kültürel işlevi, artık dinleyici/izleyici/okuyucu/müşteri 

haline gelmeye başlayan kitle insanının toplumsal iletişim süreçlerine tam 

anlamıyla katılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Kitle toplumunun tanımlayıcı 

özellikleri olan anonimleşmiş, işlevselleştirilmiş ve araçsallaştırılmış 

toplumsal ilişkiler ortaya çıkmaya başlamış; bireylerin bu ilişkilere 
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katılmasıyla yarışmacı, gösterişçi, tüketimci kişilik özellikleri 

genelleşmeye başlamıştır(2).   

Bu yıllar kitle iletişimi ve kitle basını açısından dönüm noktasıdır. 

1950’lerden önce Türkiye’yi yüzölçümü ve nüfusuyla orantılı olarak 

temsil edebilecek bir ulusal basının varlığından söz edilemezken bu yıllarla 

birlikte kitle basınının varlığından söz etmek olanaklı hale gelmiştir(3).   

İktidara gelen Demokrat Parti’nin( DP) dışa açılma kararı ile karayolları 

ağırlıklı altyapı stratejisinin benimsenmesi, Marshall planıyla hız kazanan 

karayolları politikası, köyleri kasabalara, kasabaları kentlere bağlayarak 

“kitle toplumunun” oluşmasında belirleyici etkenlerden birisi olmuş ve 

basının büyük bir yapısal dönüşüm geçirmesini sağlamıştır.  

Yeni bir toplumsal yaşama geçiş, insanın zihinsel yaşamını da bu yeni 

yaşamın gereklerine uygun bir biçimde kurgulamasını gerektirmektedir. 

Bu nedenle yaşamdaki yeni olguların, yaşanılan yeni zamanın ve yeni dış 

gerçekliğin zihinde bölük pörçük ve parçalanmış olarak kavranabildiği bu 

yeni dönemde yaşanılan yeni gerçekliği sanatta ve edebiyatta yansıtmak 

isteyen modernist tutumlar ortaya çıkmıştır(4). Bu dönemde kentleşme 

sürecinin görüngüleri -tüketimin toplumsallaşmasıyla birlikte-  kitle 

kültürü ürünlerinde karşılığını bulmuştur. Modernist yapıtlar da buna tepki 

olarak ortaya çıkmıştır.  Anlamı ele vermeyen kapalı bir dil kullanan bu 

yapıtlar yeni kent insanının yaşam deneyimlerini anlatmaya başlamıştır. 

Çalışmada 1950’li yıllarda ortaya çıkmaya başlayan yeni olgular, yeni 

dış gerçeklik ve yeni zaman yalnızca toplumsal bütünün bir parçası olarak 

göstermekten kaçınılacaktır. Olgular tarihsel bir bağlamda ele alınıp 

toplumsal bütünün hem birer ürünü hem de toplumsal bütün ile etkileşimde 

bulunan değişkenler olarak incelenecektir. Bu nedenle verilerden 

soyutlanmış bir kuramsal tutumdan ve kuramla desteklenmemiş soyut bir 

ampirizmden kaçınılacak; tarihsel süreçler ve bağlam çalışmanın 

çekirdeğini oluşturacaktır.   

Ellili Yılar Siyasal Gelişmeler 

Türk siyasal hayatına damgasını vuran çekişmenin Tanzimat 

Fermanından itibaren Osmanlı-Türk modernleşmesinin öncü tabakası olan 

devlet bürokrasisinin burjuvaziyi kontrol etme çabası ile burjuvazinin bu 

kontrolden kurtulma çabası olduğu söylenebilir. Bu nedenle 1950 

seçimleri, bazı araştırmacılar tarafından burjuvazinin bürokrasi 

karşısındaki ilk zaferi olarak nitelendirilmiştir(5). 

Burjuvazinin bürokrasinin denetiminden kopma sürecinin başlangıcını 

İkinci Dünya Savaşı’nda ve sonrasındaki gelişmelerde aramak 

gerekmektedir.  

Savaşın sona ermesiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  içinde bir araya 

gelmiş olan aydın, sivil ve askeri bürokratlar ile tüccarlar, iş adamları, eşraf 
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ve toprak sahipleri arasındaki ittifak bozulmaya başlamıştı. Feroz Ahmad, 

savaş süresi içinde hükümete fiyatları kontrol etme ve zorunlu çalıştırma 

yetkisi veren 1940 tarihli Milli Koruma Kanunu ve 1942 tarihli Varlık 

Vergisi gibi düzenleme ve uygulamaların işadamlarının ve toprak 

sahiplerinin kendilerini devlet gücü karşısında güvende hissetmemelerine 

neden olduğunu belirtir(6). Yeni gelişmekte olan Türk burjuvazisi, 

bürokratların hâkim olduğu bir rejimin kendi sınıf çıkarları açısından tam 

güvenilir olmayacağını düşünmeye başlamıştı.   

 Hükümetin savaş sonrası topraksız köylülere toprak dağıtılmasını ve 

tarımda reform yapılmasını içeren 1945 tarihli Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu, toprak sahiplerinin siyasi ve ekonomik gücünü zayıflatmayı ve -

dile getirilmese de-  köylü kesimini köyde tutmayı amaçlamıştır. Kanun, 

siyasal muhalefetin doğuşunda önemli bir rol oynamıştır.  CHP içindeki 

muhalif toprak sahipleri partiden kopmuş ve Ocak 1946’da Demokrat Parti 

(DP) adıyla yeni bir parti kurmalarına neden olmuştur.   

DP, kurulduğu yıllardan itibaren siyasi gücün yukarıdan çok aşağıdan 

alınmasını, devlet müdahalelerinin önlenmesini, bireysel özgürlüklerin 

arttırılmasını, özel sektörü engelleyen yasal ve bürokratik kısıtlamaların 

kaldırılmasını savunacaktır(7).  

Savaştan egemen dünya gücü olarak çıkan ABD, demokratikleşme 

yönünde dış baskı yapan bir başka unsurdu. Özellikle savaştan sonra 

Amerikan yanlısı, komünizm karşıtı, açık bir ekonomiyi savunan 

hükümetlerin varlığı daha çok istenilir olmuştu. Savaş ekonomisi 

döneminde devlet karşısında daha özerk olmak isteyen ve iktisadi açıdan 

güçlenmeye başlamış ticaret sermayesi sınıfının talepleriyle ABD’nin açık 

ekonomi ilkelerine dayalı ideolojik ve iktisadi politikaları örtüşecekti. 

1946-50 yılları arasında CHP iktidarında Türkiye’de açık bir ekonomik 

sitemi kurmak için kararlar alınmaya başlandı. 1947’de benimsenen “Türk 

Kalkınma Planı”, serbest girişime, tarıma, ağır sanayi yerine tarıma dayalı 

sanayiin gelişmesine,  demiryolları yerine karayollarına ve enerji 

sektörünün gelişmesine ağırlık veriyordu(8). 1948 yılında İstanbul’da 

yapılan 2. İktisat Kongresi’nde CHP, liberal ekonomi siyasetini 

destekleme kararı aldı.           

 Türk Amerikan Yardım Antlaşması 1947’de imzalanmış ve ardından 

Dünya Bankası ve IMF üyeliği başlamıştır. Aynı yıl Sovyet ve Komünizm 

tehdidi altındaki “hür” milletlerin desteklenmesi olan Truman Doktrinine 

bağlı olarak biçimlenen mali ve teknik yardımlar olan Marshall Planı 

yürürlüğe girmiştir. Son olarak 1952’de NATO’ya üyelik ile Türkiye, 

ekonomik açıdan küresel ekonomik sisteme; askeri açıdan NATO’ya; 

siyasal açıdan da ABD’nin başını çektiği Batı hegemonyasına dâhil olmaya 

başlamıştır.  
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DP iktidara geldiğinde 1940’lı yılların ikinci yarısından itibaren bir dizi 

ekonomik düzenleme zaten yapılmıştı. Bu düzenlemeler, DP’nin ekonomi 

politikasının temelini oluşturdu. 1950’lerle birlikte Türkiye, “yukarıdan 

devrim” senaryosundan çıkarak “burjuva modernleşmesi” kalıbına 

girmeye başladı(9).  

 İktidara gelen DP, baştan aşağıya toplumsal ve ekonomik bir 

dönüşüme geçmek niyetinde hareket etmeye başladı. Salt bir siyasal 

dönüşümü yeterli görmeyen parti, milli iradeyi her şeyin üzerine koyan 

çoğunlukçu bir demokrasi anlayışını savunmaya başladı. Marshall planıyla 

Türkiye, Amerikan yardımına bağımlı hale geldikçe DP,  bürokratlara 

statükonun devam ettirilmesinde dayanak sağlayan devletçiliğe son verip 

serbest girişimi savunmaya başladı. Daha yavaş ve istikrarlı bir dönüşüm 

hedefleyen CHP’den farklı olarak ülkeyi olabildiğince hızlı kalkındırmayı 

amaçladı. Bunu amaçlarken seçimlerde oyları garanti edecek (nüfusun 

%80 i tarımla geçiniyordu)  ekonomik projelere öncelik verdi(10). 

 DP uyguladığı ekonomi politikalarıyla gelişmekte olan ticaret 

burjuvazinin ve tarım sermayesinin çıkarlarını savunacak;  aynı zamanda 

siyasal katılımdan dışlanmış olan kırsal kitlelerin siyasal sisteme oylarıyla 

katıldıkları popülist ve çoğunlukçu bir demokrasi anlayışını hayata 

geçirecekti.  

Tarım, ekonomi politikalarının temeline yerleştirilmişti. Uygulanan 

politikalarla Türkiye gıda maddesi ve hammadde ihracatı temelinde bir 

büyük bir ekonomik büyüme yaşadı. 1950-54 yılları arasında tarım 

alanında iyi hasat, dış kredi ve destekler, hükümetin kamu yatırımları, 

ülkeye refah havası vermişti. Bu yıllar arasında sermaye birikimi, sanayi 

sektörüne değil lüks tüketime yönelecek ve tüketimin ekonominin 

karşılayamayacağı bir talep yaratmasıyla enflasyon ortaya çıkacaktı.  

1950’lerin ortalarından itibaren ise iktidar partisi ekonomi 

politikasındaki kontrolünü kaybetmeye başladı. Bu yıllardan itibaren 

tarımsal üretim durgunlaşmaya başladı; ihracat gelirleri ve milli gelir 

düştü.  Bu gelişme, sabit maaşlı ve ücretlileri olumsuz etkiledi. Bunun 

üzerine DP, 1958 yılında dış borç ve yeni krediler için kemer sıkma siyaseti 

uygulamaya başladı.1958’deki devalüasyonda TL’nin değeri üç kat 

düşecek ve IMF’nin ücretli kesimin gelirlerinde büyük düşüş getiren katı 

reçetesi uygulanacaktır. Bu yıllarda muhalefetin DP’ye karşı mücadelesi 

sertleştikçe iktidar partisinin de baskı politikaları artmıştır(11).  Ekonomi 

üzerindeki denetimini kaybeden iktidar partisi, 27 Mayıs 1960 askeri 

müdahalesine kadar otoriter ve çoğunlukçu politikaları uygulamıştır.     

Değişen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Coğrafya 

50’li yıllarda sanayi odaklı bir kalkınma stratejisinden tarımsal üretimin 

arttırılmasına dayanan bir stratejiye geçilmişti. Marshall planıyla ekilen 
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toprak miktarının artışı ve göçü kolaylaştıran teknik altyapı hazırlandı. Bu 

planla Türkiye, savaş sonrası yeniden yapılanan Avrupa’nın tarımsal 

ihtiyaçlarının karşılanması için tarımsal üretim alanı olarak kalacaktı.  

Batının mamul mal ihracatı için bir pazar oluşturacak, tarım ürünü ve tahıl 

satan bir ülke olacaktı(12).  

Türkiye de uluslararası pazarda tarımsal ürünlerle kendine yer bulmayı 

amaçladı. DP’nin tarımsal üretime, altyapı yatırımlarına öncelik veren ve 

ihracata dayanan liberal bir dış ticaret rejimini desteklemesinin sonucu 

olarak tarımsal üretimde büyüme artarken, sanayide dolaylı ve yavaş 

büyüme gerçekleşti.     

Marshall planının tarım makinaları ithalatını kolaylaştırmasıyla tarımda 

dramatik bir değişim yaşandı. 1948’de 1750 traktör ithal edilmişken bu 

sayı 1952’de 31.415’e, 1957’de 44.144’e çıktı(13). Makineleşmeyle 

birlikte ekilemeyen topraklar ekilmeye başladı. DİE verilerine göre 

ekilebilir arazi 1945’te 12.664 bin hektardan 1960’da 23.264 bin hektara 

yükseldi(14). Bu dönemde pazar için üretimin kural haline geldi ve 

tarımsal ürünlerin ihracatının %50 artmasıyla iç ve dış pazar genişledi.  

Tarım sektörü canlanması kırsal kesimdeki toplumsal ve ekonomik 

ilişkileri değiştirmeye başlamış ve artan zenginlik ile büyüyen yoksulluk 

aynı anda gerçekleşmişti. Traktör kullanamayan küçük toprak sahiplerinin 

çoğunluğu geçim imkânlarının azalması nedeniyle kentlere göç etmeye 

başlamıştı.  

Keleş, tarımda makineleşmenin kentleşme devinimlerini hızlandıran ve 

hızlı kentleşmeyi belirleyen etmenlerin en önemlilerinden biri olduğunu 

vurgulamaktadır. Buna göre bir traktör, tarımdan ortalama 6 tarım işçisini 

koparmaya zorlamıştır. Ellili yıllardaki traktör sayısına (yaklaşık 40 bin 

adet) göre tarım işçilerin aileleri dikkate alındığında bu dönemde tarımdan 

kopan ve kentlere göç etmek zorunda kalan nüfusun tahmini 8-9 milyon 

olduğunu söylemek mümkündür(15).  

 Ucuz tarım kredisi politikaları, tarımsal gelirlerin vergi dışı kalması, 

tarım ürünlerine devlet destekli fiyatlar toprak sahiplerinin 

zenginleşmesini ve servet biriktirmesini sağladı. Bu dönemde tüketim 

malları talebinde artış, gelir eşitsizliğindeki artışla birlikte 

gerçekleşmişti(16).      

Ulaşım ve İletişim  

Marshall planının bir etkisi de tarımsal ürünlerin pazara en hızlı 

biçimde ulaştırılması için geliştirilen ulaşım alanı oldu. Ürünlerin 

bozulmadan en hızlı ve düşük maliyetli biçimde pazara yöneltmek için 

karayolları yapımına öncelik verildi. Bu politika köyleri pazara 

yakınlaştırdı ve köylerden kentlere erişimi kolaylaştırdı. Ulaşımdaki bu 

gelişme nüfusun köyden kente göçü için iletici bir güç oldu(17).   
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C. Orhan Tütengil, karayollarındaki gelişmenin toplumsal hayatta 

olduğu kadar iktisadi hayatta da karşılığını bulduğunu; eşya ve yolcu 

taşımayı ucuzlattığına dikkat çeker. Buna göre 1949’da otobüs ile Ankara-

İstanbul 18 saat sürerken 1957’de 8 saatin altına inmiş; 1948’de ton/km 

taşıma maliyeti 25 kuruştan 1953 yılında 14,5 kuruşa inmiştir. Yolcu/km 

ücreti 2 kuruştan 1,7 kuruşa inmiştir(18). Aynı şekilde yolların uzunluğu 

1948 yılında 44.186’dan 1955’te 55.008’e yükselmiş; karayollarında 

1948/1955 yılları arasında ticaret eşyasının taşınmasında ton/km. olarak 14 

misli bir artış olmuştur(19).   

Karayolu taşımacılığına tam geçiş, kamu mülkiyeti taşımacılığından 

özel mülkiyet taşımacılığına geçiş anlamına geliyordu; çünkü kamyon ve 

otobüslerin çoğu özel mülkiyetin elinde, demiryolları devlet 

mülkiyetindeydi(20).   

Bu ucuzlama ve kolaylık, taşıma hacmini, daha geniş bir saha içinde 

sosyal ve iktisadi hareketleri, turizmi teşvik etmiştir. Küçük kıyı, kasaba 

ve köyler iç ve dış turizme açılmış; coğrafi engeller nedeniyle tecrit edilmiş 

nüfus, karayollarının gelişimiyle ticaret yapan ve yeni fikirler getiren 

insanlarla iletişime geçme şansı bulmuştur(21).  

Tütengil, üretimdeki miktar artışının ulaştırma ve yol düzeniyle ilişkili 

olduğunu belirterek yol ve ulaşımın kapalı bir cemiyetten açık cemiyete 

geçişi, parçalılıktan bütünlüğe varışı hızlandıran bir vasıta olarak anlamak 

gerektiğini vurgulamıştır(22).  Öyleyse Türkiye’de ulaşımın gelişmesi 

yalnızca tarımın verimliliğinin artmasını değil aynı zamanda “ulusal 

sınırları içinde her biri diğer kısımlarından iktisaden ayrılmış yüzlerce 

küçük Türkiye’leri birleştirmiş;  iletişim ve etkileşim imkânlarını arttırarak 

ulusal bir bütünlüğün oluşumuna katkıda bulunmuştur.  

Ulaşımın gelişmesi ile tarım ya da ziraat geçimlik bir etkinlik olmaktan 

çıkmış ve ticari bir içerik kazanmaya başlamıştır. Piyasaların 

bütünleşmesi, taşıma kolaylığı, artan gelirin yarattığı talep gibi sebeplerin 

etkisi altında köyler, şehir ve kasabalarla daha çok temasa geçmiştir. 

Pazarlama faaliyetlerinde nakliye masrafı düşmüş; zirai ürünlerin daha bol 

ve ucuza şehirlere ulaştırılmaya başlanmıştır.  

Kamyon ve otobüs sayısındaki artış, bir yandan muntazam seferler, 

turistik geziler, şehirlerarası spor temasları yapılmasını çoğaltmış; nakliyat 

şirketleri ve otobüs birlikleri kurulması giyinişten başlayan, ev düzeninde 

ve yemeklerde, düşünce tarzında etkileri hissedilen toplumsal değişmeler 

hızlanmıştır(23). Nitekim Türkiye İstatistik Yıllığı verilerine göre 1938’de 

4.573 olan otobüs 1952’de 16.427’e; 1938 de 3.882 olan kamyon 1952 de 

18.365’ e ve 1938 de 1.044 olan otobüs 1952 de 4.659’ a çıkmıştır(24).  

Motorlu taşıtlar yalnız seyahat kolaylığı sağlamakla kalmamış, yeni bir 

zaman anlayışı da getirmiştir. Köy ve kasabalarla taşıtların günün belirli 
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saatlerinde hareket ettiği yerlerde “alaturka saat”  unutulmuş, gazetelerin 

havadisleri yayma hızı, ülkeyi ve dünyayı küçültmede rol oynamaya 

başlamıştır(25).  Ulaşım ve iletişimdeki bu gelişmeler, kır ile kent arasında 

“zamanda yakınlaşma” sağlamıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 

kentler de hızı, çoğulluğu, akışkanlığı, değişkenliği, yerleşim alanları ve 

topluluk oluşturmayı olanaklı kılan farklı uzamları ile kır ya da kasabalara 

oranla “yeni bir zaman duygusu” yaratmıştır(26).   

Kemal Karpat, kır ile kent arasındaki yoğun iletişim ve etkileşimin  “iki 

yönlü bir sokak” olduğuna dikkat çeker. Buna göre köyler kente insan ve 

zirai ürünler yollamakta ve kentten para ve fikir almaktadır(27).  Bir 

birleştirme çizgisi olarak karayolları taşımacılığı, yeni değerlerin de 

taşıyıcılığını yapmıştır. Nüfusun geleneksel yapıya göre çok daha karmaşık 

ve çok yönlü bir iletişim sistemi içine girmeleri köylerden kentlere 

hareketlenmelerine neden olmuştur(28).   

Aşırı ve Hızlı Kentleşme 

Elliler işgücü pazarının yükseldiği yıllar olmuştur. Mevsimlik iş 

olanakları ve kentlerde yükselen işgücü talebi göçü kolaylaştırmış; 

kentlerde tarım dışında da işgücü oluşmaya başlamıştır. Kır ile kent 

arasındaki ilişkinin yoğunluk kazanmasıyla işgücünün kentlerde aldığı 

ücretlerin köye göre fazlalığı kentlere doğru hareketlenmeyi arttırmıştır. 

Kent yaşamı hiçbir uygarlıkta ticaret ve sanayiden bağımsız olarak 

gelişmemiş; merkez ve çevre arasındaki farklılaşma kentlerin 

kurulmasında etkili olmuştur(29). Kentlerin kurulabilmesi için tarım dışı 

üretim merkezlerinin yoğunlaşması ve üretim biçimlerinde farklılaşma 

gerekmektedir.   

Ulaşım ve iletişim araçlarında sağlanan iyileşme, yolların inşa edilmesi 

kırsal insanın hareketliliğini arttırmış ve onları köylülükten uzaklaştırarak 

modern kentsel toplumla tanıştırmıştır(30). Radyo, gazeteler ve dergiler 

vb. iletişim kanallarının artması ve ulaşım araçlarıyla coğrafi engellerin 

aşılması, kırda yaşayan nüfusun kent yaşamıyla ilgili “haberdar olma” 

olanaklarını arttırmıştı. Kentler kırsal nüfusun belirli bir kısmı için cazibe 

merkezleri haline gelmeye başladı.  

Keleş, Türkiye’de kentleşmenin itici, iletici ve çekici güçlerin etkisi 

altında oluştuğunu vurgular.  İtici güçler,  nüfusu köyden ve tarımdan köy 

dışına iten etmenler olarak ortaya çıkmaktadır. Verim azlığı, toprak 

dengesizliği, makineleşme bunların başında gelmektedir. Küçük toprak 

sahibi nüfus açısından tarımdan alınan gelirin düşüklüğü de itici güçlerin 

içinde sayılabilir. 1955 yılında tarımda kişi başına düşen gelir; 2.479 iken 

tarım dışında 15.812’ydi. 1960 yılında bu rakamlar 3.021’e 15.786’ydı.  

İletici güçler, köyünden kopan nüfusu kentlere, büyük merkezlere taşıyan 

ulaşım araçlarında gelişmelerdir. Nitekim bu dönemde ulaştırma gelirinin 

ulusal gelirdeki payı %8,2’ye yükselmiş ve 1953-65 yılları arasında 
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kamyon ve otobüs sayısı % 187 ve % 274 artmıştır. Çekici güçler ise 

nüfusu kentlere doğru çeken ekonomik ve toplumsal etmenlerdir. Bunların 

başında daha iyi iş bulma umudu, kentlerdeki eğitim ve sağlık imkânları, 

kentlerdeki yaşam kalitesinin yüksekliği gelmektedir(31).  Kırsal nüfus 

açısından kent, maddi olanaklar, kişisel başarı ve gelişme potansiyeli 

içermektedir. Kente taşınmak, aynı zamanda daha yüksek bir yaşama 

standardı elde etmektir. Çünkü “kent, yaşamak için iyi bir yerdir.”   

Türkiye’nin savaşa katılmaması, nüfusun kayba uğramamasını 

sağlamıştı. Savaş sonrası 1948-50 arası dönemde nüfus çok hızlı büyüme 

kaydetmeye başladı.  Küçük toprak sahibi köylüler, arazi genişletmek ve 

genişletilen arazilerde işgücü sağlamak amacıyla çocuk sayısını arttırmaya 

yöneldi. Marshall planı kapsamında kırsal alanlara tıbbi yardım ve ilaç 

dağıtım hizmetleriyle de kırsal alanda ölüm oranında azalma gerçekleşti. 

Ortalama yaşam süresi artması sonucu meydana gelen demografik 

patlama, kentleşmede önemli rol oynayan unsurlardan birisi oldu(32). 

Bunun sonucu olarak 1950’de 3 milyon 911 bin olan kentsel nüfus,  10 

yılda % 70 artarak 7 milyon 308 bin olmuş;  %19’dan %26’ya çıkmıştı(33).  

Bu dönemde aşırı ve hızlı kentleşme,  sanayileşmenin çok önünde 

gerçekleşmiş; kentli nüfus oranı %18 gibi bir hızla artarken sanayide 

çalışan nüfusun oranı % 8’i bulamamıştır.  Kırsal alandan kopup kente 

gelen nüfus, üretime sınırlı katkısı olan dağınık, marjinal, küçük servis 

işlerinde çalışmak zorunda kalmıştır(34). Sermaye birikiminin yetersizliği 

nedeniyle kırdan kente göç edenler, istihdam, konut ve kentsel altyapı 

olanaklarından yoksun kalmış; kamu otoritesinin ve sermaye kesiminin bu 

konuda sorumluluk üstlenmemesi nedeniyle gelenler çözümlerini kendileri 

bulmak zorunda kalmıştır. Kente gelen nüfusun konut alanında 

“gecekondu” ve iş alanında enformel işler, işportacılık, dolmuşçuluk 

yapsatçılık vb. işlerle uğraşması “emergence” adı verilen verdiği çözümler 

olarak ortaya çıkmıştır. İ. Tekeli’ye göre modernite projesi eğer toplumun 

kapasitesi ile uyumsuz ise toplumun üyeleri varlıklarını sürdürmek için 

birtakım çözümler bulacaktır. Bu çözümler çok kişi tarafından 

tekrarlandığında “emergence” haline gelmiştir(35).  

Plan kapsamında kullanılan kredilerin büyük bir kısmının otoyolları 

için kullandırılması şartı, İstanbul cadde sokaklarının dar olması ve 

otomobillerin trafik sorununu çözmek, geniş bulvar, cadde ve meydanları 

kurmak adına 1956’da  “İstanbul imar planı” kabul edilmiştir. İmar 

faaliyetlerinin köktenci bir biçimde gerçekleştirilmesi, şehirde geniş 

bulvarların açılması, geniş caddelerin inşası tarihsel dokunun yoğun 

olduğu eski bölgelerde bulunan Bizans ve Osmanlı dönemine ait birçok 

tarihi yapı ve kalıntıların yıkımına neden olmuş; yapılan imar çalışmaları 

dolaylı da olsa İstanbul’a taşradan gelen göçü hızlandırmıştır(36).        



Artun Avcı | 449 

 

   Göçle gelenler kendilerine özgü bir biçimde kentlileşmiş, kültürel bir 

dönüşüm geçirmiştir. Keleş’in  “kentlileşme” olarak tanımladığı bu olgu,    

kentleşme sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında, 

ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ve maddi yaşam biçimlerinde 

değişiklikler yaratmasıdır(37). Gelenler farklı fikirlerle tanışmış, yeni 

ideolojik tutumlar almıştır.  Bu tutum değişikliği de göç edenlerin kent 

yaşam biçimini ve kültürünü kendilerine göre özümsediklerini 

göstermektedir. Karpat, kentlere doğru yapılan göçler sayesinde 

Türkiye’nin kültür bakımından bütünleşmiş dinamik bir ülke ve modern 

bir ulus olmaya başladığını ve göç edenlerin taleplerini meşrulaştırma 

çabasının kentsel, ulusal siyasal kültürle bütünleşmelerini kolaylaştırdığını 

savunmaktadır(38). Kuşkusuz kentleşmenin sonuçlarını yalnızca 

toplumsal, kültürel (ya da ulusal)  bütünlüğe yaptığı katkıyla açıklamak 

yeterli olmayabilir. Kentler aynı zamanda geleneksel aile bağlarının 

yitirildiği; dayanışmacı cemaat bağlarının zayıflamasına yol açan; alıcı-

satıcı; borçlu-alacaklı gibi bencil ve rekabetçi insan tiplerinin ortaya çıktığı 

mekânlardır. Kentlere göç eden nüfus, yeni değerleri benimser, kültürel ve 

ideolojik bir dönüşüm geçirir. İletişim ve haber araçlarının kitleselleşmesi 

ve kitle toplumuna geçişle birlikte artık bir şeylere sahip olmak, toplumsal 

bir konum ya da statü sahibi olmak, yeni bir kimlik edinmek önemli 

olmaya başlamıştır. Hızlı toplumsal değişmeler sonucu  “tüketim 

kültürüne” geçilmiş ve kitleselleşen basın, “meta tüketiminin 

kamçılanmasında” önemli bir etken olmuştur.    

Kitle İletişiminin ve Toplumunun Yükselişi  

Türkiye’de kapitalizmin kuruluşunun karayolları ekseninde 

gerçekleştiğini ve ulusal bir pazarın ve bütünlüğün kurulabilmesi için 

ulaşımın gelişmesinin zorunlu olduğu söylenebilir. Karayolları politikası, 

kapitalist dolaşımla birlikte kültürel dolaşımı da hızlandırmıştır. Karpat’ın 

ifadesiyle otobüs hatları, kentten köye ve köyden kente insanların 

gazetelerin kitapların ve çeşitli malların akışını kolaylaştıran ana iletişim 

kanallarından birisi olmuştur(39).  

Hem iletişim hem ulaşım aracı olan otobüs ve minibüsler,  kültürün 

dönüşümünde etkili olmuş; şoförlerin toplum içinde oynadığı fiili taşıyıcı 

rol, insanlar ve malların yanı sıra kültüründe taşınmasına imkân vermiştir. 

Köyden şehre yeni gelenlerin dinlediği müziği, “minibüs müziği” adıyla 

ilk dinleyen bu taşıtların şoförleri olmuş; taşıtlar bu müziği 

yaygınlaştırmıştır (40).   

Taşıtlar ulaşımı, ulaşımda gazete dağıtımını yaygınlaştırmış: kitle 

iletişimi ve basın endüstrisinin doğuşunda önemli bir etken olmuştur. 

Basın endüstrisinin İstanbul’da toplanmış olması, dağıtımı çok önemli hale 

getirmiş;  günlük olarak çıkan gazetelerin yakın kasaba ve kentlere 

iletilmesinde ulaştırma araçları önemli hale gelmiştir.  Ellilerden önce 
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demiryolları ile günler (1 hafta vb.) sonra uzak şehir ve kasabalara ulaşan 

gazeteler karayollarıyla çok daha hızlı (o günün sabahında) ulaşmaya 

başlamıştır.   

Hürriyet gazetesinin kurmuş olduğu dağıtım servisiyle 1955 yılında 

Edirne’ye özel bir kamyonetle gazete gönderilmesi Trakya’daki satışı 

2500’den 6500’e yükseltmiştir. Aynı şekilde daha önce 3000 olan 

Eskişehir’deki gazete satışı, gazete servisinin çalışması ile 9500’e kadar 

yükselmiştir(41).   

Ellili yılların ekonomi politikaları, ülkede zenginleşen yeni sınıfların 

oluşmasında etkili olmuş ve buna bağlı olarak tüketim mallarına yönelik 

talebi de arttırmıştı.  Reklamcılık sektörü ellili yıllarda gelişmeye başlamış;  

piyasa ekonomisiyle birlikte ithal ürünlerinin satışında artış 

gerçekleştirmek ve mal üreticisi firmaları geniş tüketici kitlelere 

ulaştırmak için iletişim araçları uygun mecralar olarak kullanılmaya 

başlanmıştır.      

1950’de özel sektörün devlet eliyle desteklenmesi de, reklam ve 

rekabetin başlamasında etkili olmuş; bu olgu, basının niteliğinde köktenci 

bir değişime neden olmuştur. Özellikle Simavi ailesinin sahibi olduğu 

Hürriyet ve Karacan ailesinin sahibi olduğu Milliyet,  magazin ve fotoğrafa 

öncelik veren, modern baskı ve gazetecilik yöntemlerini kullanan,  dev 

rotatif makineleri kullanan ilk kitle gazetesi olmuştur(42).  1955’te bu 

gazetelerin satışı 500 bine ulaşmış (1949’da tüm gazetelerin tirajı 150 

bindi) ve seçkin ve eğitimli azınlığın okuduğu basının yerini kitle basını 

almaya başlamıştır.   

Bu dönemde basın, reklamlarla tüketimi arttırmaya, tüketim kültürünü 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Basının etkinliğinin tiraj ve reklam gelirleriyle 

birlikte artması, basının endüstrileşmesini ve kârlı bir işletme olmasına 

neden olmuştur(43). Ülkede izlenen ekonomi politikaların bir sonucu 

olarak çeşitlenen günlük hayat ve kültürle birlikte gazetelerin de içeriği 

“zenginleşmeye”, baskı kaliteleri artmaya başlamıştır. Basının içeriği 

değişmeye başlamış ve okuyucunun ilgisini çekecek, tirajı arttırmaya 

yönelik stratejiler tercih edilmeye başlamıştır. Tirajın, reklam ve ilan 

gelirlerini arttırmanın temel bir strateji olarak benimsenmesinin sonucu 

olarak gazetelerde olağanüstü olaylar, maceralar, mucizeler, polisiye, tarihi 

roman tefrikaları yayınlanmaya başlamıştır. Bunlar kitle basınını var eden, 

duygusal etkiler yaratmaya yönelik satışı arttırmaya amaçlayan içerikler 

olarak öne çıkacak, görsel malzemeyle olayların etkisini arttıran polis 

adliye haberleri bu dönemde yükselişe geçecektir(44). Fikir gazeteciliği 

gerilerken ticari gazetecilik yükselmeye başlamıştır.  

Elliler Türkiye’si, aynı zamanda Amerikanlaşmanın başat bir kültür 

haline gelmesinin başlangıç yıllarıdır. Bunun net göstergesi, basın, 

gazeteler ve dergilerin içeriklerindeki değişimlerdir. Sosyal yaşamın 
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artmasıyla değişen ve yaratılan ihtiyaçlar, eğlence kültürü, gündelik 

yaşamım akışını etkilemiş; herkesin ulaşabildiği bir eğlence olan sinema, 

gündelik hayatın Amerikan kültür ve yaşam biçimi normlarıyla 

şekillenmesinde etkili olmuştur(45). Hollywood filmlerinin etkisi, basın ve 

dergiler yoluyla yeni hayat tarzları topluma sunulmaya başlamıştır. Yeni 

tüketim kültürü, mobilya ve benzeri ev gereçlerinde (ahşap karyola, 

polyester malzeme, plastik PVC döşeme, ışıltılı parlak görünümlü akrilik 

malzeme vb.); konforu arttıran ev ve objelerde (çok katlı apartmanlar, 

misafir odası, oturma odası ve salonu da bulunan geniş ve konforlu daireler 

vb.) ; giyim-kuşak tarzlarında ( dar etekli tayyör, topuklu ayakkabı, naylon 

külotlu çorap, pilili ya da dar kalem etek,  eşarp, korseler, tülden iç etekler, 

dekolteli gece elbisesi, şapka, eldiven vb.); Amerikan marka arabalarda 

(chevrolet marka arabalar vb.) ; Amerikan modası blue jeanlerde; pantolon 

üstü dışarı çıkarılan gömleklerde, tişörtlerde,  deri ceketlerde, spor 

ayakkabılarında Amerika’da popüler olan müziklerde (rock’ın roll müziği 

vb.); dergi ve gazetelerde yer bulmaya başlayan yıldız falı, el falı, günlük 

burçlar, Güzin Abla vb. sütunlarda karşılığını bulmaya başlamıştır(46). 

Basın ve dergiler, artık bilgi ve enformasyon üreten iletişim araçları değil; 

arzu, imge ve mevcut sisteme rıza üreten araçlar haline gelmeye 

başlamıştır.   

Modaların yaygınlaşması ve toplumsal hayatın bütününü kapsaması 

kentleşmenin, meta ekonomisinin artışıyla ve basının ticarileşmesiyle 

orantılı olarak gerçekleşmiştir. Gazete ve dergilerdeki reklamlarla 

kadınlar, tüketime eğilimli hedef kitle olarak belirlenmiş; kadınlara yönelik 

reklamlarda artışın nedenini bu oluşturmuştur. Dönemin gazeteleri 

magazin sayfaları ve ekleri vermeye başlamış; bu sayfaların büyük bir 

kısmını Hollywood haberleri oluşturmaya başlamıştır. Gazete ve 

dergilerde bahçeli evleri, lüks arabaları, pratik mutfak ve banyoları, geniş 

caddeleri, ışıltılı ve renkli mağazaları ve Hollywood yıldızları ile 

Amerikan yaşam biçimi ideal bir Amerikan rüyası olarak temsil edilmiştir 

(47). Gazeteler, dergiler, sinema filmleri aracılığıyla toplumsal statünün 

belirleyici unsuru olarak kabul edilen giyim modası,  makyaj usulleri, 

diyet, cilt bakımı ve güzelliği, saç modelleri, estetik ameliyatlar, Amerikan 

kültürü, müziği, dansları, tüketim mamulleri, Coca Cola içeceği,  “ideal” 

yaşam tarzıyla Türkiye’de gündelik hayatın içine sızmış tüketime dayanan 

modern yaşamın sembolleri haline gelmiştir.   

Dönemin kitleselleşen basın ve dergileri, çalışan kesimlere yönelik 

“ideolojik çağırmalar” yaparak kitlesel tüketim normlarının 

paylaşılmasında, egemen kültürel kodlarının benimsenmesinde ve 

toplumsal statü elde edilmesine yönelik arzunun üretilmesinde etkili 

oldular. Vurgulanması gereken nokta, kapitalistleşen ve dışa açılan bir 

toplumda çalışan halk sınıflarını çağıran arzunun, çağrıyı yapan kitle 
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iletişim araçlarını egemenliğinde tutan yöneten sınıfların arzusundan başka 

bir şey olmadığıdır(48).      

Bu yıllarda piyasa hareketliliği artmış, seri üretimin yaygınlaşmasına 

uygun altyapı hazırlanmış; şehirlerin göç alma oranlarının artması ve 

mesken üretiminin zaruret haline gelmesiyle orta gelir gruplarının müstakil 

evlerden çok katlı apartman yaşantısına geçişi hızlanmıştır. İletişim ağının 

hızlanması ve etkileşimin artmasıyla gelir düzeyi yükselen aileler, 

gazetelerde, reklamlarda, filmlerde gördükleri, ev dekorlarını ve 

mobilyaları satın alarak kendi meskenlerine taşımaya başlamıştır(49).   

 Reklam endüstrisini destekleyen ve tüketim kültürünü yaygınlaştıran 

bir başka kitle iletişim aracı da radyodur. 1949 yılında radyolarda reklam 

yayınları başlayacak ve 1950’de 362.456 olan radyo sayısı 1960’da 1. 

341.278 olacaktı(50). Bu on yılda %370’lik artış demekti. Kentlerde radyo 

salonun en önemli köşesine yerleştirilmiştir. Radyo alıcılarındaki bu 

niceliksel artışa vericilerin kapsama alanlarının genişletilmesi de eşlik 

etmiş 1960’da radyo ülkenin tamamında dinlenebilir olmuştu(51). Radyo, 

küçük kasaba ve köylerde, kahvehane gibi kamusal mekânlarda 

dinlenmeye başladı. Radyo dinleyicileri bir topluluk oluşturmaya başladı. 

Radyo bu dönemde yaygınlaşarak siyasetin toplumsal tabanını genişletti 

ve ilk kez siyasal iktidarın tüm topluma aynı anda seslenmesine imkân 

tanıyan bir teknolojik gelişme oldu. O güne kadar siyasetin dışında kalan 

geniş toplumsal kesimler radyo ile siyasetin içinde yer almaya başlayacak 

siyasetçilerin de siyaset yapış, algılayış tarzları dönüşecekti(52).   

Radyonun siyasal olana erişimi kolaylaştırmasına rağmen siyaseti 

demokratikleştirme etkisi sınırlı kalmıştır. Siyasetin 

demokratikleştirilmesine ekonomik, sosyal ve kültürel bir 

demokratikleşme eşlik etmeden mümkün olamazdı. Nitekim radyo da 

1950’lerin ortalarından itibaren yasalarla iktidarın denetimi altına alındı ve 

Vatan Cephesi vb. uygulamalarla propaganda aracı haline geldi. 

Radyonun ülkenin tamamında dinlenilebilir olmasının bir başka 

sonucu, piyasa için üretimin artık bir kural haline gelmeye başladığı 

Türkiye’de reklamlar için önemli bir mecra olmasıdır. Radyoda yayınlanan 

reklamlara dayanan temizlik maddeleri, sabunlar, yiyecekler (cins 

margarin, makarna çeşitleri vb.)  ülkenin her yerinde bulmak mümkün 

olmaya başladı. Reklamların öne çıkmasıyla birlikte tıpkı basın gibi radyo 

da içerik değiştirmeye başladı. Resimli Radyo Dünyası, Radyo Haftası, 

Radyo Âlemi gibi dergiler radyoda öne çıkan ve sevilen ses sanatçılarını 

“yıldız” olarak kodlamaya başladı. Bunun bir sonucu “yıldız” olarak 

ikonlaştırılan bireyler aracılığıyla tek parti döneminin tutumluluk, 

kanaatkârlık vb. değerlerin yerini tüketimin sınırsız biçimde teşvik edildiği 

yeni değerlerin almasıydı. Resimli Hayat, Hayat ve Hafta vb. magazin 

dergileri, Amerikan kültür merkezli, renkli, bol resimli,  “Hollywood 
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yıldızları” ile ilgili çarpıcı haberleri aktaran dergiler olarak yeni değerlerin 

oluşmasında etkili oldu(53).          

Gazeteler ve özelde kadın dergileri, kadınların kendilerini ifade 

etmeleri, seslerini duyurmaları, taleplerini iletmelerini sağlayan, kadınlara 

rol modelleri sunan iletişim mecraları olarak yaşam biçimlerini, aile 

yapısını, kadın erkek ilişkilerini ve moral değerleri etkilemiş ve değer 

yargılarının anlayış biçimlerinin değişmesine neden olmuştur. Ellili 

yıllarda Türkiye’de boşanma oranının yüksekliğini, değişmekte olan 

ekonomik ve sosyo-kültürel yapıda aramak mümkündür(54). Eğitimli 

kadın sayısının artışı, kadınların meslek sahibi olmalarını, üretime 

katılmalarını, kamusal alanlara katılımını sağlamış; yeni değerler ve 

fikirlerin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.  

Sonuç    

Modernleşmede paradigmatik bir dönüşümün yaşandığı 1950’li 

yıllarda uygulanan ekonomi politikalar ulusal coğrafyada sosyo-ekonomik 

ve kültürel bir bütünleşmeye neden olmuştur. Kapalı bir toplumdan açık 

bir topluma geçişin altyapısı bu dönemde oluşturulmuştur. 

Karayollarının genişlemesi ve gelişmesiyle “iktisadi değerler” yanında 

“kültürel değerler”in de taşınmasını ve yeni iletişim ortamları 

oluşturmasını sağlamıştır. Yeni iletişim ortamları, basının yeni okuyucular 

bulma gereksinimleri, radyonun daha çok dinleyiciye ulaşma arzusu ve 

politikacıların daha çok seçmene seslenme isteklerinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. 

1950’ler aşırı ve hızlı kentleşmenin çok partili demokrasi pratiği ile 

çakıştığı; iktidar partisinin kentte göç edenlerin “emergence” bir çözüm 

olarak buldukları gecekondular için -seçimlerde oy alabilmek için- 

çıkardığı af yasalarının sonucu olarak popülist eğilimlerin yüksek olduğu 

bir demokrasi anlayışının şekillendiği yıllardır. Elliler sınırlı bir demokrasi 

pratiği de olsa halkın tercihlerinin siyasal sistemde ilk kez yer almaya; 

kişilerin reel anlamda siyaset yapmaya başladığı, siyasetin toplumsal 

tabanının genişlediği yıllardır.  

 Karayollarının gelişimi taşıma kolaylığı ve ucuzluğu ile yeni pazarların 

genişlemesine, ulusal bir pazarın oluşturulmasını ve hatta uluslararası 

pazarlara açılımı sağlamıştır. Karayolları altyapı stratejisi, “kitle iletişim 

pazarlarını” da genişletmiş; bu dönemde basından medyaya geçişi 

hızlandırmıştır. Seçkinlerin söylemlerinin baskın olduğu bir “kamusal 

alan”ın oluşturucusu olan fikir gazeteciliğinin yerini hegemonya tesis 

kurumu ve tüketim ideolojisinin kurucu öznesi olan kitle iletişim 

araçlarına, kitlesel basına, medyaya bir dönüşüm gerçekleşmeye 

başlamıştır.   
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1950’ler kitle toplumuna, meta tüketiminin “kamçılandığı” tüketim 

kültürüne geçişin başladığı yıllardır. Kapitalist üretim ilişkileri,  her şeyi 

satışa elverişli yeni formlara sokmaya başlamıştır.  Gazeteler daha çok satış 

ve tiraj geliri elde etmek amacıyla sansasyonel haberler, roman tefrikaları, 

magazin ve cemiyet haberleri, polis adliye haberleri, dedikodu köşeleri, 

Hollywood sinema yıldızlarına özenen baş sayfa güzelleri, güzellik 

kraliçeleri, artist yarışmalarını ayrıntılarıyla sayfalarında yer vermeye 

başlamıştır. Bu yıllarda değişen toplumsal yapı ve “metanın teolojik 

sıçramasıyla” gazete ve dergilerin (kısmen radyonun) Amerikan yaşam 

tarzını ve tüketim kültürünü empoze etmesi sonucu metalar, gösterişçi bir 

tüketim öğesi olarak değer kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak 

iç piyasa, Batılı tüketim ve ithal ürünleriyle doldurulmuş, bu yıllardan 

itibaren  -Sabri Ülgener’in terimleriyle-   zühd, kanaatkârlık ve takva, halk 

sınıflarının belirleyici değerleri olma gücünü yitirmeye başlamıştır. Üst 

sınıflarda beliren “mal ve mülk hevesi”, halk sınıflarına kadar süzülmüş ve 

umumileşmiştir(55). Ellilerde oluşan yeni kent bireyinin yaşam 

deneyimleri de bütünlükten yoksun bölük pörçük anlık yaşanan 

deneyimler haline gelmeye başlamıştır. 1950’lerin şok etkisi yaratan 

paradigmatik değişimiyle kültürel kodlar değişmiş; cemaat ve bütünlük 

duygularının yitirilmesi, açgözlü, bencil, bireyciliğin baskın değer olduğu 

bir toplumsal yapının kurulmaya başlanmasıyla ekonomik travmaya 

kültürel ve tinsel travma eşlik etmiştir(56).        

Tüketimi arttırmaya yönelik içerikleri strateji olarak benimseyen kitle 

iletişim araçları arzu ve imge üretmeye başlamış; tüketici bireylerden 

oluşan özneleri “oluşturmaya” başlamıştır. Piyasa rasyonalitenin 

toplumsal hayatın bütünlüğünü kuşatmaya başladığı bu dönemde 

metalaşmış kitle kültürü karşısında yeni toplumsal ortamla uyuşmayan 

edebiyat ve sanat eserlerinin de ortaya çıktığı görülmektedir. Bu eserler, 

geçiciliğin organik zamanı eritmeye başladığı ve tüketim kültürünün 

“uyuşturucu” gibi toplumsal hayatın bütününü sardığı bu dönemde dilde 

ve sanatta özerklik ve kişilik arayışlarıyla bozulan “organik bütünlüğü” 

yeniden kurmayı amaçlamıştır.            
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KADINLARIN KARAR MEKANİZMALARINDA YAŞADIĞI 

PARADOKSAL DURUM: TOPLUMSAL CİNSİYET ONTOLOJİSİ 

Paradoxical Situation Experienced by Women in the Decision Making 

Mechanism: The Ontology of Social Gender 

 

Rabia Bahar ÜSTE 

1.Giriş 

İnsanlar, yaşam döngüleri içerisinde pek çok konuda olduğu gibi 

cinsiyetleri de katagorize ederek kadın–erkek arasındaki farklılıkları 

ayrımcılıkla bütünleştirerek ele almıştır. Bu tür bir ayrımcılığa gidebilecek 

kadın-erkek sınıflandırılması ailede, sosyal çevrede, eğitim kurumlarında, 

iş hayatında olmak üzere konumuz olan “karar mekanizmalarında” da eril 

söylemi güçlendirecek şekilde oluşmuştur. 

Karar mekanizmalarında, kadınların yer almasındaki sorunlar cinsiyet 

ayrımcılığı üzerinden değerlendirilmektedir. Oysa, bu tür bir yaklaşımın 

doğru ancak eksik kaldığı sorunların sürekliliğinden de anlaşılabilecektir. 

Bu konudaki sorunun doğru tespit edilmesi, doğru çözüm önerilerinin 

sunumunu da beraberinde getirebilecektir. Karar mekanizmalarında kadın 

sayısının yetersiz ve etkin olmamasının başlıca nedeni toplumsal cinsiyet 

olarak ele alındığında özellikle, cinsiyetlerin toplumsallaştırılmasındaki 

yanlış ve aksak yönler irdelenirse sonuçların uygulamalar doğrultusunda 

ihtiyaçlara cevap verebilmesi beklenebilir.  

Modernizm ile başlayan süreçte, kadınlar sürekli karar 

mekanizmalarında yer alabilmek ve seslerini yönetimlere duyurabilmek 

adına büyük çaba göstermişlerdir. Modernizm ile toplumlarda belli 

alanlarda gelişme ve kalkınma gözlemlenmesine rağmen toplumsal 

cinsiyet ile bağlantılı olan toplum kültürünün kadın – erkek eşitliğine yer 

vermemiş olması,  karar mekanizmalarında yüzyıllarca kadınların yer 

almasını önlemiştir.  20. yüzyılla birlikte ülke parlamentolarında ve yerel 

siyaset içindeki karar mekanizmalarında yer alabilen kadınlar, siyasal 

partiler başta olmak üzere ne denli haklı bir mücadele verdiklerini 

erkeklere anlatmış olmalarına karşın, uygulamaların bu yönde olmadığını 

da görmüşlerdir. Eril söylemin hakim olduğu karar mekanizmaları 

kadınların da bulunmalarını işaret etmelerine rağmen siyasetin 

vazgeçilmez unsuru olan siyasal partilerde ve partilerden aday göstermede 

dünyanın birçok ülkesinde söylemlerin tersine uygulamalarda 

bulunulmuştur. “Kadın siyasette olmalı” ifadesi ile karar 

mekanizmalarındaki duruma bakıldığında paradoksal durum çarpıcı 

verilerle karşımıza çıkmaktadır.  
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Özellikle 20. yüzyılın son çeğreğinde akademik çevreler başta olmak 

üzere tartışılan postmodernizm, postmodern siyaset açısından da 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Karar mekanizmalarında kadın 

sorunsalının sürekliliğine dikkat çeken postmodern siyaset, kadının 

toplumlarda olduğu gibi karar mekanizmalarında da “öteki” kabul 

edildiğini vurgulamıştır. Toplumsal cinsiyet açısından sorunların 

giderilemediği ülkelerde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanamaması ile 

kadınların siyasetten uzak tutulduğu / uzaklaştığı bir ortamın 

olumsuzlukları postmodern siyasetin konuları arasına girmiştir. Sosyal 

rollerin toplumlarda tekrar gözden geçirilerek ele alınmasının ayrımcılık 

olarak nitelendirilen oluşumları minimize etmesi ile kadın-siyaset 

ilişkisinin olumlu yönde ivme kazanabileceği siyaset sosyolojisi ve siyaset 

psikolojisi tarafından da ele alınmaktadır. Kadınların karar 

mekanizmalarında yer alma mücadeleleri yanında, yer aldıktan sonraki 

etkinlikleri de ayrıca önem taşıyan konular arasındadır.  

2. Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Siyaset 

Toplumların değişiminin hızlandığı dönem, toprağa yerleşmeleri ve 

yerleşen toplulukların aralarında işbölümünün yapıldığı süreçlerdir. Bu 

süreçleri izleyen dönemde, çok tanrılı dinler ön plana çıkmış ve tanrıları 

doğa olayları belirlemiştir. Hepsinin başında Bereket Tanrısı “Büyük Ana 

Tanrıça” bulunmakta ve erkekler onun yönetimi altında yer almaktadır. Bu 

dönemde, kadın mitolojilerde kahraman olmuş ve kadın “Altın Devri”ni 

yaşamıştır. Ataerkil düzenin başlaması ve ailede erkeğin rolünün 

güçlenmesi ile “Ana Tanrıça” gücünü kaybetmiştir. Erkeğin gücüne göre 

şekillenen yeni üretim biçimi ve üretim ilişkileri oluşmuştur. Yeni oluşan 

aile şekli, günümüze kadar uzanan ataerkil (patriyarkal) aile şekli olarak 

belirmiştir. Bu durum, her alanda olduğu gibi kadının siyasal yaşamda da 

yüzyıllar boyu sürecek olan ikircikli ve paradoksal durumunu anlatmak 

için verilen mücadelelere sahne olmuştur.1 

İlk destanların yazılmasından, Anatanrıça Kibelenin doğduğu ve 

dünyanın kayda geçmiş ilk şair ve yazarı Sümerli ay rahibesi 

Enheduanna’nın toprağı olan Anadolu kadının ve erkeğin işbölümüne 

dayalı ortaklaşa bir hayatın ve üretimin izlerini taşıyan Anadolu’da 

eşitliğin cinsiyetler arası sağlanmış olmasını anlatır. Ancak, Modern çağa 

gelinmesine rağmen, cinslerin ayrılığı üzerine kurulan bir dünyada 

yasaklara, kurallara, geleneklere başkaldırmadan, din adına kadın ve 

erkeğe rol biçen ideolojilere karşı çıkmadan, imgesini bile bırakmadan 

toplumlardan geçip gitmesi istenen kadınlar olmuştur.2 

Toplum kadın ve erkeğe farklı davranır, onlara farklı özellikler, 

davranışlar, görevler yükler. Kadınlardan ve erkeklerden beklenen roller, 

davranışlar, duygular ve faaliyetler farklıdır. Özellikle, 21. yüzyılda 

                                                           
1 Rabia Bahar Üste, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları Çözümler 

ve Öneriler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2016, s.95. 
2 Güldal Okuducu, Türk Kadının Kısa Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2014, s.46-47. 
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cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konuları üzerinde durulurken, farklı 

kavramlar olduğu da vurgulanmıştır. Genel olarak aynı anlam içeriğinde 

kullanılmasının konuları yanıltabileceği de belirtilmektedir. Burn, 

Golombok, Fivush, Deaux gibi yazarlar, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin 

ayrı ayrı tanımlanması ve ele alınmasının çözüm odaklı yapılanmalar için 

gerekliliğini anlatmışlardır. Cinsiyet terimi, kadın ya da erkek olmanın 

biyolojik yönünü ifade eder. Toplumsal cinsiyet terimi ise, kadın ya da 

erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri 

anlatır; kültürel bir yapıyı karşılar ve genellikle bireyin biyolojik yapısıyla 

ilişkili bulunan psikolojik özelliklerini de içerir.3 

Toplumlarda kadın-siyaset ilişkisine bakıldığında, siyaset yaşamın her 

evresinde ve alanında yer aldığından sıkı bir bağın olması gerektiği mantığı 

yürütülebilir. Siyaset ifade ve organizyon gücüdür. Kadınların bu alanda 

başarısı için kendilerini ifade edebilecekleri ve siyasal birliktelikler içinde 

olabilecekleri alanların açılması gerekmektedir. Halkın yönetimlere 

katılımında ele alınması gereken kadın ve siyaset konusudur. Sosyal alanda 

güçlü olmayan kadının,  siyaset için yapabileceği mücadelenin başarılı 

olabilmesi beklenen bir durum değildir. Genel oy hakkı için mücadele eden 

kadınlar, modernitenin öncüsü olan toplumlarda da, siyasette varolabilmek 

için istemlerini retorik dışında elde edememişlerdir. Birçok gelişmiş 

ülkede olduğu gibi oy kullabilmeleri gerçekleşmiş olsa da, Amerikan 

kültürü içinde de aday olmaları ve seçilmeleri hiç de kolay olmamıştır. 

1893 yılında Yeni Zelanda ile başlayan kadınlara oy hakkı, Avusturalya, 

Kanada ve Avrupa ülkelerinin çoğunda 1920 yılına doğru elde edilmiş; 

Fransa, İtalya, Japonya 1940 yılına kadar genel oy hakkı ilkesini ülkelerine 

ve toplumsal yapılarına taşımamışlardır.4 

Siyasal açıdan konu ele alındığında, cinsiyet ve kültür arasındaki 

ilişkilerin siyaseti, siyasetinde bu iki unsur arasındaki ilişkiyi etkilediği 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Toplumsal cinsiyet, uluslararası bağlamda 

da kültürel bir birikimin cinsiyet üzerinden okunması olarak ele 

alınmaktadır. Kadın-siyaset ilişkisi, insan hakları ve tarihsel gelişimi ile 

bütünlük sağlayacak çeşitli toplumları içine alacak bir yaklaşımı karşımıza 

çıkarmaktadır. Tarihi süreçte de, günümüzde de istenen, insan haklarının 

gelişiminde toplumsal cinsiyetin bir argüman olarak nasıl kullanılması 

gerktiği sorusuna cevap bulmaktır. Ülkelerin insan hakları konusunda 

siyasalarını geliştirebilmelerinin temel argümanlarından olan toplumsal 

cinsiyetin doğru anlaşılması ve sosyal alanda yer alacak bireyleri 

yetiştirecek ailelerin bu konuda oynadıkları rolün önemi 

vurgulanmaktadır. Karar mekanizmalarının oluşturduğu yasal 

düzenlemelerin toplumsal kültür ile bağdaşması aynı zamanda kültürün 

yeniliklerle farkındalık taşımasını öngörmesi toplumsal cinsiyetin kadın ya 

                                                           
3 Zehra Y. Dökmen, Toplumsal Cinsiyet, Remzi Kitabevi, İstanbul 2012, s.19-20. 
4 Judy Root Aulette – Judith Wittner, Gendered Worlds, Oxford University Press, New 

York 2012, 361-362. 
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da erkek önceliği değil, eşitliğini ortaya koyması gerekliliği 

imgelenmektedir.5 Çağlar boyunca eşitlik konusunda mücadele eden 

kadınlar, modernizmin toplumlara sağladığı katkılardan özellikle siyaset 

alanında yeteri ölçüde yararlanamamışlardır.  

2.1. Modernizm ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Etkileri 

Modernizm ile başlayan süreçte, toplumu, toplumda kadın ve erkeği 

anlatan kuramcılar, erkekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

kuramcıların çoğu, “kadınların aile ile sınırlanmasının ve aile içinde yasal 

ve geleneksel olarak kocalarına bağlı olmalarının doğal bir yasaya 

dayandığını” ifade etmişlerdir. İdeolojilerin birçoğu kadını özel alanda 

tanımlamıştır. Liberal demokrasilerde, ilerici bir anlatımla kadınların 

eğitim, istihdam, siyaset ve diğer alanlarda eşit bir biçimde yararlanmasını 

öngören ayrımcılık karşıtı yasalar benimsenmiştir. Modernizim içinde de, 

toplumlarda cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan ve kültürlerinin 

yapılanması ile toplumsal cinsiyet açısından kadınların eğitimsiz, yoksul 

ve özellikle siyasetten uzak tutuldukları bilinmektedir.6 

Toplumlarda kategorik eşitsizliğin yaratılması, kadın-erkek, beyaz-

siyah gibi ikili ve eşitsiz kişilerarası ağlar arasında kabul edilmesi ve 

genelde tamamlanmamış bir sınır boyunca ortaya çıkan asimetrik 

ilişkilerden meydana gelir. Böyle kategorik ikilikler çok farklı durumlarda 

ve de her bir ağın başkası tarafından denetlenen kaynaklardan eşit olmayan 

bir şekilde dışlanmasının olağan etkisiyle tekrarlanırlar.7 17. ve 18. 

yüzyılda çeşitli kıtalararası yaşanan yenilikler ve gelişimlerden kadınlar 

erkekler kadar faydalanamamışlar / faydalanmaları kısıtlanmıştır. Meslek 

edinme ve sosyal alanda meslekleri icra etme özgürlüğü erkeklere öncülük 

olarak verilirken; kadınlar haklı mücadelelerinde “özel alan” ile sınırlı bir 

biçimde yaşam alanlarında kalmışlardır. 

19. ve 20. yüzyılın başlarında kadınlar, Avrupa başta olmak üzere 

birçok kıta ve ülkede toplumdaki yerlerini ve konumlarını yüksek sesle dile 

getirmeye başlamışlardır. Önce aile içindeki konumlarını, sosyal çevredeki 

anlayışları, istihdam alanlarını ve olanaklarını, bunların uzantısında siyasal 

alanda karar mekanizmalarında yer almalarının sosyolojik/ psikolojik 

yönlerini tartışmışlardır. Cinsiyet ayrımcılığının, toplumsal her yönü 

etkilediğini toplum kültürünün kadın-erkek eşitliği üzerine evrilmesi 

konusunda radikal adımlar atılmasının yaygınlaştırılması gerekliliği 

üzerinde durmuşlardır.8 

                                                           
5 Arati Rao, “The Politics Of Gender And Culture In International”, Women’s Rights- 

Human Rights, Ed. Julie Peters – Andrea Wolper, Taylor &Francis Group Informa, New 

York 1995, s.166-167. 
6 Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev: Ebru Kılıç İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, s.522-523. 
7 Charles Tilly, Demokrasi, Çev:Ebru Arıcan, Phoenix Yayınları, Ankara 2014,s.188. 
8 Ellen Carol Dubois, Woman Suffrage And  Women’s Rihts, New York University Press 

1998, s.44-45. 
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Modernizm, kadınlar ve erkekler arasında var olan zihinsel farklılıların 

ne kadarının doğal, ne kadarının yapay olduğu, doğal farklılıkların 

gerçekten olup olmadığı ve bütün yapay farklılık etkenleri geri çekilse 

altından nasıl bir doğal karakter çıkacağı tartışmalarının başladığı ve 

günümüze kadar gelişerek yaygınlaştığı bir ortamı yaratmıştır. Mill, 

“İmkansız dediğim şeyi yapmayı deneyecek değilim, ancak şüphe 

varsayımları engellenmez ve kesinliğe ulaşmak imkansız olsa da, yine de 

belirli bir ihtimal dahiline varmak olanaklı olabilir” anlatısı ile hiçbir 

konunun imkansız olmadığını, modernizm içinde kadın-erkek arasındaki 

farklılıkların anlayıştan kaynaklandığını vurgulamaya çalışmıştır.9 

toplumsal gelişimler ışığında kadın-erkek ilişkileri hangi çağ ve o çağın 

özellikleri içerisinde değerlendirilir ise, cinsiyet ayrımcılığına giden bir 

retoriğin ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.  

2.2. Modernizm ve Cinsiyet / Cinsiyet Kimliği 

Modernizm birçok konuda ilerici adımlar atılmasını sağlamış olsa da, 

kadın-erkek arasındaki eşitlik konusunda istenilen yönde etkisini 

gösteremediği yüzyıllardır süren olumsuzlarla karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bağlamda ele alındığında, modernizm cinsiyet, cinsiyet kimliği ve 

toplumsal cinsiyet kavramlarının açıklanmasında farkındalık 

oluşturamamıştır. Yüzyıllarca aynı anlamı içerdiği düşünülen cinsiyet, 

cinsiyet kimliği kavramları da birbirinden farklılık göstermektedir. 

Cinsiyet kimliği, kişinin kendini kişilik ve davranış olarak belli bir 

cinsiyette hissetmesi ve ona göre davranmasıdır. Cinsel kimlik de farklı bir 

anlam içerir. Cinsel kimlik daha çok tercih edilen cinsel yönelimi ifade 

etmek üzere kullanılır. Cinsiyet kimliği ve cinsel kimlik, toplumsal cinsiyet 

kimliğinin kazanılması sürecinde önemlidir. Toplumsal cinsiyet kimliği 

kazanılmasında üç aşamadan bahseden Kohlberg bunları: 2 yaş civarında 

çocuğun kendinin farkına varmasıyla cinsiyeti hakkında tutarlı görüş 

oluşturması, 3-4 yaşında cinsiyet kimliğinin oluşması, 5-6 yaş aralığında 

cinsiyetin değişmez bir özellik olarak görülmesi olarak açıklar.10 Özellikle 

çocuklar, cinsiyet ve cinsiyet kimliği açısından toplumda bu üç süreci ve 

kavramı geliştirmekte güçlük çekmektedirler. Bu kavramların gelişimini 

engelleyecek, yasaklayacak, genel ve titiz bir suskunluğa iticek toplumal 

durum, ikircikli kadın-erkek eşitliği üzerine retoriği de etkilemektedir.11 

MacKinnon, “cinsiyet eşitliği yasaları, kadınların gereksinim 

duydukları şeyleri, yani doğuştan gelen bir koşula bağlanıp toplumsal 

olarak kendilerinden esirgenenleri, gerçekleştirebilir düzeyde fiziksel 

güvenlik, kendini ifade, bireysellik, asgari saygı ve onurla yaşanan üretken 

hayatlar sürme şansını elde etmelerinde son derece etkisiz olmuştur. Bunun 

                                                           
9 John Stuart Mill, Kadınların Özgürleşmesi, Çev:Damla B. Aksel, Pinhan Yayınları, 

İstanbul 2016, s.94. 
10 Dökmen, age, s. 27-28. 
11 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınevi, 

İstanbul 2013, s.12. 
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nedeni nedir? Toplumlardaki kadına bakıştaki farklılık yaklaşımıdır”.12 

Her konuda olduğu gibi toplumlarda var olan cinsiyet ayrımcılığı 

politikalarının kadınların siyasete katılmamalarında “özgüven 

eksikliğinin” önemli nedeni toplumsal cinsiyet öğretisinden kaynaklanan 

toplumsal kültürel algıdır. Modernizmin getirisi olarak, “…Toplumsal 

cinsiyetçi rollere göre yetiştirilme tarzı kadının özgüvenini olumsuz 

etkiliyor…Ataerkil bir toplumda kadın her zaman pasif durumda 

gözükmektedir” anlatılmaktadır.13 

Toplumlarda kadınlara karşı yapılan eşitsiz tutumlar, örneğin, 

kadınların toplum içinde beyaz ya da siyahi olmasından kaynaklanan 

olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. ABD’lerinde 20. yüzyılın 

ilkyarısına kadar süreklilik gösteren siyahi vatandaşlarla ilgili ayrımcılık 

siyasal partilerin siyahi kadınlarla ilişkilerinin, siyasal partilerde siyahi 

kadınlara yer verilmemesi oy hakları ile ilgili sorunlar toplumsal cinsiyet 

ve toplumsal kültür konuları arasında ele alınmıştır. ABD’nde toplumsal 

cinsiyet hakkındaki temel retorik beyaz feministlerle bir yere 

varılamayacağı toplum içinde siyasal haklar isteniyorsa siyahi kadınlarla 

birlikte gelenekselleştirilmesi gereken “ABD’li kadının feminist 

hareketleri ve siyasal kazanımları olmalıdır” şeklinde gelişmesi için çaba 

harcanmıştır.14 Örneğin, 1965 yılının Ocak ayında Amelia Boynton siyahi 

toplumun eyaletlerde oy kullanmada, toplumun renklerine göre ayrılmadan 

kadın-erkek birlikte yaşamlarına dair kararları vermeleri gerektiğini ve 

karar mekanizmalarında birlikte yer almalarının toplumsal gücü temsil 

edeceğinin de altını çizmiştir.15 Modernizm, ekonomi, siyaset, sosyal alan, 

kültür, teknoloji buna bağlı olarak buluş / icat alanında öncü olsa da 

eşitsizlikler konusunda yeterli duyarlılığı toplumlara kazandıramadığı için, 

20. Yüzyılın ilk yarısında kadınlar arasında ayrımcılığı içermiş; kadın-

erkek arasındaki toplumsal ilişkilerdeki eşitsizlikleri çeşitli konularda 21. 

yüzyıla taşımıştır.  

2.3. Modernizm ve Toplumlarda Cinsiyetlerin 

Toplumsallaştırılmasındaki Önyargılar 

Gerek toplumsal yaşamda, gerekse siyasette kadının varlığına ilişkin 

tespitlerin temelinde, kadının erkekten farklı olarak “kadınsı özelliklerinin 

bulunması” ve “kadının içNyapısının siyasete uygun olmaması” gibi 

nedenler gösterilmiştir. Öncelikle “eş” ve “anne” olarak görülen kadının, 

                                                           
12 Kymlica, age, s.524. 
13 Nilüfer Negiz-Nilay Üçer, “ Yerel Siyasette Seçil(e)meyen Kadın: 2004-2009 Mart 

Seçimleri Düzleminde Analitik Bir İnceleme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,C.21, S.2, 

Nisan 2012, s.4. 
14 Duchess Harris, Black Feminist Politics From Kennedy To Obama, Palgrave Macmillan 

Press, New York 2011, s.89-91. 
15 Danielle L.McGuire, At The Dark End Of The Street, Black Women, Rape, And 

Resistance-A Nwe History Of The Civil Rights Movement From Rosa Parks To The Rise Of 

Black Power, Vıntage Books, New York 2010, s.214-215. 
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siyasal yaşamda aktif olarak bulunması ile birincil bu rollerini yerine 

getiremeyeceği temellendirilmiştir. Geleneksel geniş aile tipinin olduğu 

toplumlarda siyasetin erkek işi olarak algılanması ve kadının yaşam 

alanının evin sınırları ile çizilmesi, kadının siyasete karşı olan ilgi düzeyini 

olumsuz etkilemiştir.16 Abigail Adams 1775 yılında modernitenin 

toplumlarda yeşermeye başladığı süreçte, “Her yaşta ve cinsiyette 

toplumlarda erkekler arasında hakim özgürlük ruhu bulunur” ifadesi ile 

cinsiyetlerin toplumsallaştırılırken ikircikli bir yaklaşımla ele alındığını da 

vurgulamıştır.17 

Toplumlarda kadınlara yönelik önyargılar çeşitli şekilde ifade 

edilmiştir. Örneğin, Tolstoy’un “Bütün felaketler ya da önemli bir bölümü, 

kadınların ahlaksızlığından ileri gelir” dediğinden söz edilir. Bir Hint 

atasözünde ise, “okumuş bir kadın elinde bıçak bulunan bir maymun 

gibidir” der. Toplumsal cinsiyet adına yapılan ayrımcılık ve önyargılar iş 

ve eğitim alanında daha çok ortaya çıkmaktadır. Kadınlara karşı önyargılı 

olunması yaygındır ve ne yazık ki kadınlarda kadınlara karşı önyargılıdır. 

Kadınlar fen bilimleri, mühendislik gibi alanlar yanında siyaseti erkek işi 

olarak görmektedir. Öğretmenlik, psikologluk gibi meslekleri de yine 

kadınlara uygun bulmaktadırlar.18 

19. yüzyılda özellikle çeşitli ideolojilerin kadınlara hak ve özgürlük 

üzerine anlatıları uygulama alanında görülmemiştir. Marx, kadın ve ile ile 

ilgili söyleminde, kadın işçilerin özellikle tam eşitliğe sahip olmasının 

ancak aile yapılarını yıpratacak çalışma koşullarının olmaması gerektiğini, 

aile düzeni sarsılmadan kadının çalışmasının olanaklılığı üzerine 

kitaplarında yer vermiştir. Bu noktada kadınlar, düşünürler başta olmak 

üzere erkeklerin kendileri için karar aldığını belirterek, toplumların 

ilerlemesinin bu yönlü olması olasılığının az olduğunu söylemişlerdir. Bu 

söylemler üzerine, “Uluslararası Kadınlar Birliği” içinde karar 

mekanizmalarında kadınların erkeklerle eşit şartlarda yer alması için 

mücadeleye başlamışlardır. Toplumsal düzenin sadece erkek egemen 

söylemlerle olamayacağını uluslararası platformlarda da anlatmaya 

başlamışlardır.19 

20. yüzyıl boyunca toplumlar kadınların siyasal alanda erkeklerle eşit 

yer alabilme formülü ile ilgili retoriklerini geliştiriken özellllikle 1910 

yılında itibaren feministlerin ifade ettiği ekonomik eşitliklerin 

sağlanmadan siyasal eşitliklerin olmasının güçlükleri üzerinde 

paylaşımlarda bulunmuşlardır. Kadınlar sosyal alanda bulunmadan, eğitim 

ve iş yaşamından gerekli payı almadan ekonomik eşitliğin toplumda 

                                                           
16 Negiz, age, s.15. 
17 Linda K. Kerber, Women Of The Republic, Virginia By The University Of North Carolina 

Press, United States of America 1980, s.265. 
18 Dökmen, age, s. 119. 
19 Karl Marx, Marksizm Kadın ve Aile, Çev: Öner Ünalan, Evrensel Basım Yayın, İstanbul 

2014, s.101-102. 
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erkeklerle birlikte sağlanabilmesinin olanak dışı olduğunu “eşit işe eşit 

ücret” prensibinin benimsenmesi gerektiğini belirtilmiştir. Kadınların 

yetişme şartlarının farklılaştırılmadan ekonomik eşitliğin cinsiyetler 

arasında sorunsal durumları sürekli hale getirebileceği uyarısında bulunan 

feminsit düşünürler, siyaset yapabilmenin ekonomik verilerle ilişkisini 

ortaya koymaya çalışmışlardır.20 

Toplumlarda kadınların sadece siyasal alanda değil, yaşam döngüleri 

içinde seçme ile ilgili kısıtları, çocukluk, gençlik, ergenlik ve yetişkin tüm 

dönemlerini kapsamaktadır. Hayata dair sunumlarda erkekler seçme 

özgürlüğüne sahip olurken, kadınlar seçilenle yetinen  ya da her alanda 

seçme özgürlüğüne kavuşamamış durumları ile toplumda yer almışlardır. 

Kadınların vatandaş olarak seçilmesi yetkin rolleri toplum bazında elde 

etmelerini de beraber getirecektir. Parlamentolarda seçimler sonucunda 

aktif ve öncü olarak yer alan kadınların geleceğe dair kararlarda toplum 

adına söz sahibi olabilmeleri alınan kararlarda eşitlikçi bir anlayışın 

öğelerini taşıyacaktır.21 

3. Modernizm, Kadın ve Karar Mekanizmalarındaki Yeri 

Modernizm, siyasette kadına yer açmadığı gibi bu konuda toplumlar 

eşitsizliği öngörmüşlerdir. Cinsiyet eşitliği yasaları olsa da, toplumsal 

cinsiyet anlayışına bağlı olarak “renk körü” toplumlar yaratmayı 

başarmışlardır. Siyaset ve buna bağlı olarak ekonomik hayattan dışlanan 

kadınlar adına toplumun tümüyle nasıl renk körü olabildiğini anlamak 

kolay değildir. Kadınlara, farklılık oluşturmak adına “farklılık 

yaklaşımında” varolan toplumsal yardımlar ve konumlardan yararlanma 

da, bunlar için rekabete girmenin cinsiyete duyarsız ilkelere bağlı olmasını 

da getirmiştir.22 

Birinci dalga feminizmin gelişimi ile 1913 yılında “Ulusal Kadın 

Partisi” suffrajetler tarafından kurulmuştur. Alice Paul ve Lucy Burns 

önderliğinde kurulan Ulusal Kadın Partisi, Kongre’de kadınların temsil 

edilmesi gerektiğini ve feminist hareketin toplumda benimsenmesi ile 

siyasal yaşamda kadınların yer almasının kolaylaşabileceğini işaret 

etmişlerdir. Bu partinin toplumda oynadığı rol, kadınların özgürleşmesi ve 

özgürleşirken siyasal kararlarda yer alabilmeleri olarak tanımlanmıştır. 

Modernizm ile toplumsal değişimler yaşayan birçok ülkede kadın 

sorunsalının yeterince ele alınmaması parti tarafından eleştirilmiştir. 

Kadınların siyasal yaşamda yer almasında aile desteği ve aile bireylerinin 

katkısının önemi üzerinde durulmuş ve toplum bu konularda 

bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. 1921 yılına kadar mücadele veren Ulusal 

Kadın Partisi,erkek egemen anlayışla toplumdan yeterince destek 

                                                           
20 Nancy F. Cott, , The GroundingOf Modern Feminism, Yale University Press, New Haven 

and London 1987, s.53-56. 
21 Aulette - Wittner, age, s. 364. 
22 Kymlica, age, s.527. 
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görememiş ve diğer partilere atıf yapılarak kadınların zamanı geldiğinde 

bu partilerde siyaset yapabilecekleri açıklanmıştır.23 

20. yüzyıl boyunca çeşitli ülkelerde yapılan seçimlere katılma ve 

seçilme oranlarına bakıldığında kadınlara şans tanınmadığı / ellerinden 

alındığı verilerle de ortaya konulmaktadır. Modernizmin, kadının siyasete 

katılımında yeterince etkin olmadığı istatistiki bilgilerle de ortaya 

çıkmaktadır. 20. Yüzyılın son çeğreğinde de tablonun kadınlar için 

değişmediği imgelenmiştir. Buna göre tablo.1’de çeşitli ülkelerin 

parlametolarındaki kadın oranı anlatılanları desteklemektedir. 

 

Tablo.1 Kadınların değişik ülkelere ait parlamentoya katılım oranları  
ÜLKE 1995 1999 

Afganistan --- --- 

Arjantin 22 28 

Ermenistan --- --- 

Avusturalya 10 22 

Avusturya 24 26 

Azerbaycan 2 12 

Belçika 12 23 

Bosna Hersek 4 --- 

Brezilya 7 6 

Bulgaristan 13 11 

Kamerun 12 6 

Kolombiya 11 12 

Kosta Rika 14 19 

Hırvatistan 6 8 

Çek Cumhuriyeti 10 15 

Danimarka 33 37 

Estonya 13 --- 

Finlandiya 34 37 

Fransa 6 11 

Almanya 26 31 

Yunanistan 6 6 

Macaristan 11 8 

Hindistan 8 8 

Endonezya 12 --- 

İran 3 5 

İrlanda 13 12 

İsrail 9 12 

İtalya 15 11 

Jamaika 12 13 

Japonya 3 5 

Lüksemburg 20 17 

Meksika 14 17 

                                                           
23  Cott, age, s.117-119. 
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Holanda 31 36 

Yeni Zelanda 21 29 

Norveç 39 36 

Portekiz 9 13 

Rusya 13 10 

Romanya 4 7 

Slovanya 14 8 

İsveç 40 43 

İspanya 16 22 

Suriye 10 10 

Tayland 6 6 

Tunus 7 7 

Türkiye 2 4 

Ukrayna 4 8 

İngiltere 10 18 

Amerika 11 13 

Kaynak: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/tab6a.htm 

   

Tablo.1 ‘de yer alan kırksekiz ülkedeki veriler 1995 yılında İsveç, 

Norveç ve Finlandiya gibi İskandinav Ülkelerindeki parlamentolarda kadın 

oranının diğer ülkelere göre yüksek olduğunu göstermektedir. 1999 yıına 

gelindiğinde yine İskandinav Ülkeleri’nde kadın parlamenter oranı diğer 

ülkelere göre yüksektir. Tablodaki veriler, çeşitli ülkelerde kadın 

parlamenterlerin olmadığını, kimi ülkelerde ise yetersiz olduğunun altını 

çizmektedir. Bu sonuçlar 20. yüzyılın sonunda, “Siyaset erkek işidir” 

ifadesinin ülkelerde genel yaygınlığını göstermektedir. 

Kadınlar sadece genel siyasette değil, aynı zamanda yerel siyasette de 

istenilen oranlarda temsil gücü bulamamışlardır. Yerel siyaset ülkelerin 

demokratikleşmelerinde doğrudan katkı sağlayan bir anlayışı karşımıza 

getirmektedir. Yerel siyasetin kadınların olmadan dizayn edilmesi eksik / 

noksan yerel müşterek mal ve hizmet için karar alacak “yerel 

parlamentoların” başarılı olmasının beklenir bir sonuç olmadığını 

belirtmektedirler. 21. yüzyılın ilk çeğreğinde değişik ülkelerdeki belediye 

başkanlığı ve belediye meclis üyeliklerinde kadın oranları cinsiyetler 

arasında olduğu kadar toplumsal cinsiyet açısından eşitsizlikleri su yüzüne 

çıkarmaktadır. Tablo.2’de ülkelerin yerel düzeyde kadın temsil oranları 

incelenmiştir.  

 

Tablo.2 Ülkelerin Yerel Düzeyde Kadın Temsil Oranları 
ÜLKE Belediye Başkanı 

(%) 

Belediye Meclis Üyesi 

(%) 

Almanya  17 24 

Fransa  11 47 

İsveç 17 42 

Finlandiya 10 34 

Hollanda 16 22 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/tab6a.htm
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Bulgaristan 10 20 

İtalya 7 16 

Macaristan  12 15 

Nikaragua 10 34 

Honduras 10 22 

Meksika 4 16 

Panama 16 13 

Venezuela 6 30 

Avusturalya 15 26 

Pakistan 1 25 

Filipinler 18 24 

(www.euractiv.com, 2008). 

 

Tablo.2’ye göre, Filipinler 18 belediye başkanı ile birinci sırada yer 

alırken, Pakistan 1 belediye başkanı ile bu ülkeler arasında en az kadın 

belediye başkanı bulunan ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Belediye 

meclis üye sayısı en fazla Fransa da iken; Panama 13 belediye meclis üyesi 

ile kadınların en az üye çıkardığı ülke konumundadır. Ülklerin 

değerlendirmesi yapılırken sadece ekonomik verilerine, siyasal ilişkilerine 

ya da teknolojik gelişimlerine bakmak yetersiz kalmaktadır. Bunun 

yanında kadın-erkek toplumda ne denli birlikte yaşıyor ve kalıkınma adına 

birlikte mücadele edebiliyorlar bunların da ayrı ayrı değerlendirmesi doğru 

sonuçlara götürebilecektir. Modernizm içinde siyaset özelinde kadın-erkek 

eşitliği için gereken yol alındığı söylenemediğinden, farklı kavramlarla 

oluşan dönemlerde neler yapılmakta ya da yapılabilir? bu konuda siyaset- 

kadın ilişkisi değerlendirlmeye çalışılmaktadır. 

4. Postmodernizm ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi 

Postmodernizm, kategorize etmeye ve homojenize etmeye karşı 

takındığı olumsuz tavrın etkisiyle feminizmin tarihsel serüveni boyunca 

kadınların hak ve özgürlükleri hakkında yürüttüğü tartışma konusunun 

yönünü cinsiyet kavramına yöneltmiştir. 1970 ve sonrasında bu anlayış 

toplumsal cinsiyet olarak değişim göstermiştir. Toplum sadece kişiliği ya 

da davranışı şekillendirmez aynı zamanda bedenin görünüş tarzlarını da 

şekillendirir. Örneğin, Linda Nicholson, kadınlar hakkındaki iddiaları 

verili bir gerçekliğe değil, tarih, siyaset, kültür ve zaman içindeki kendi 

konumlarımıza dayandırma vaktinin geldiğini söyleyerek cinsiyeti tarih, 

siyaset ve kültür üçgenin de ele almak gerektiğini biyolojik 

temellendirmelere karşıt olarak ortaya koymuşlardır.24 

Foucault’un aydınlanma eleştirisi, aydınlanmanın evrensel, hümanist, 

antropolojik varsayımlarına, yöntemlerine ve hedeflerine hem de 

sonuçlarına yönelik bir eleştiridir. Birçok konuda olduğu gibi kadınların 

toplumdaki yeri ve özelde siyasal yapılanmadaki paradoksal durumlarını 

                                                           
24 Derya Aybakan Saliya, Judıth Butler ve Postmodern Feminizm, Kibele Yayınları, 

İstanbul 2017, s.65-66. 



472 | Kadınların Karar Mekanizmalarında Yaşadığı Paradoksal Durum 

 

da ayrıca eleştirmiştir. Habermas kendisini aydınlanmaya karşı getirdiği 

birçok eleştiri üzerine olumsuzlamış ancak, entelektüel gelişim için 

fikirlerini desteklediği alanlar olmuştur. Kant ve Hegel’in aydınlanmacı 

yönlerinden Foucault yararlanmış ancak kadınlarla ilgili düşüncelerinde 

fikir ayrılıklarına düşmüştür. Foucault aklın kendini özgür kılmayı 

başarması şartıyla kadınların da toplumlarda özgürleşebileceğini 

savunmaktadır.25 Janet Radcliffe-Richard, “Bir grup bir şeyden yeterince 

uzak tutulursa, eylemlerin dışarıda bırakılan gruba ters düşecek biçimde 

gelişmesi kuvvetle muhtemeldir. Kadınların birçok işten uzak 

tutulduklarını, bunu da işlerin büyük olasılıkla onlara ters düşeceği 

anlamına geldiğini kesinlikle biliyoruz….” ifadesi ile Foucault’u 

desteklemiştir. 26 

Yüzyılar boyunca hak mücadelesi yapan kadınların seslerini hatta 

çığlıklarını gözardı eden toplumları anlatan Neitzsche, “Hakikatin bir 

kadın olduğunu varsayın o halde? Bütün filozofların dogmatik 

davrandıkları sürece kadınları anlayamadıklarından –Hakikate ulaşma 

konusunda genellikle sergiledikleri müthiş ciddiyetin ve gereksiz ısrarın 

bir kadını kazanmak için yetersiz ve uygunsuz yöntemler olduklarından- 

şüphe etmeyi gerektirecek herhangi bir neden var mıdır?” sorusu ile 

modernleşme sürecinin kadına gereken hak ve özgürlükleri 

sağlayamadığını da vurgulamıştır.27 

Modernleşme sürecine her konuda eleştirel yaklaşan postmodernizm, 

kadın-siyaset ilişkisine de tek gerçeklikle değil, gerçekliklerin çok yönlü 

olduğunu söylerek ele almıştır. Postmodern hareketin en önemli ve etkili 

tarih yazımcılarından biri Richard Roty, toplumlarda ortak tarihler 

yazıldığını, gelenekler ve ev kültürlerinin –insanların yaratttığı ürünler- 

kadınlarla temellendirildiğini savunmuştur.  Ona göre gelenekler ve ev 

kültürü sadece kadına değil, erkeğinde yaşam alanı içinde kalmaktadır. 

Geleneklerin ve özel alanların sadece kadın ile özdeşleştirilmesi tek 

gerçeklik olarak karşımıza çıkacağından çok yönlü postmodern anlayış 

içinde toplumda yaşayan kadının anlatılması gerekliliği üzerinde 

durmuştur. Richard Roty, oplumlarda postmodern anlayış açısından eşitlik 

için; “Bizzat ürettiğimiz şeyler dışında en derinlerde hiçbir şey, pratiğin 

yaratılması dışında hiçbir kriter, böyle bir kritere başvurmamızı gerektiren 

hiçbir rasyonalite standardı, uzlaşımlarımıza tabi olmayan hiçbir kesin 

muhakeme biçimi yoktur” ifadesini kullanmıştır.28 

Postmodern düşün dünyasında “Demokrasi nasıl yaygınlaştırılabilir?” 

sorusunun cevabında sosyal grupların topluma yönelik özel çalışmaları, 

sosyal akışkanlığın (mobilizasyon) arttırılması, ekonomik ve sosyal 

                                                           
25 Michel Focucault , Foucault, Çev: Veli Urhan, Say Yayınları, İstanbul 2010, s.428-430.  
26 Kymlica, age, s.527. 
27 Susan J. Hekman, Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi, Çev: Bekir Balkız – Ümit Tatlıcan, Say 

Yayınları, İstanbul 2016, s.27. 
28 Hekman, age, s.28. 
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değişimlerin yeniden sorgulanması, siyasal partilerin kalkınma üzerine 

odaklanmış çalışmalarını yaygın hale getirmeleri ile kadın gerçeği göz ardı 

edilmeden tüm bunların elde edilmesi gerçeği imgelenmektedir.29 

Geleceğe yönelik olarak demokrasinin tartışılması sadece ihtiyaç duyulan 

konular için değil, aynı zamanda postmodern anlatının gerekliliği olan tek 

doğrunun kabul görmemesi ile herkesin kendi doğruları ile yeni oluşacak 

kavramların tartışılabilmesidir. Bu anlatı ütopik olarak demokrasinin ele 

alınması değil farkındalıklarla bezenmesi anlamına gelmektedir. Sosyal 

yöndeki çabaların çeşitlenmesi, iletişimin ve teknolojinin öneminin arttığı 

günümüzde toplumdaki hiçbir bireyin toplumsal olguların dışında 

bırakmadan –kadın bunların başında gelmektedir- aktif olarak işlevselik 

oluşturabilecek şekilde kazandırılmalarıdır.30 

4.1. Postmodernizm ve Karar Mekanizmalarında Öteki: Kadın 

Genel olarak, kadın ve erkek, toplumların çekirdek yapısı olan aile 

içinde öteki olarak yaşamlarını sürdürmekte ve yetiştirdikleri nesillere de 

bu tür bir kültürü aktarmaktadır. Kadınların aile içinde baskılanması ile 

başlayan ve toplumda yükselen baskının nedenleri iki yüzyıldır tartışıldığı 

gibi, 21. yüzyılda “öteki” kavramı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Yasalarla bu durumun desteklenmesi, kadınlar açısından yasakların 

kalkması, kadının toplumda söz sahibi olması, siyasal karar 

mekanizmalarında kadınların yeni bir düzenleme içinde yer alması ile 

olanaklı görülmektedir.31 

Erkekler toplumda onaylayıcı bir yere sahip olduklarından kadınlardan 

ayrı ve güçlü kabul edilirler. Toplumlar erkeklere, işyerinde başarı, 

toplumsal olaylara doğru bakış açısı, akademik başarı, hayatta ki erdemleri 

sahiplenmeleri, iyi yurttaş, ailenin güvencesi, savaşlarda tarih yazacak 

bireyler gibi önemli sıfatlar vermiştir. Kadınlar için, aile ve çocuklarını 

birarada tutan bir unsur olarak tanımlamışlardır. Kadınlar, toplumların 

içinde yaşayan erkeklerin çıkar ve değerleri karşısında özellikle 

mesleklerin ve erdemlerin onlar için tanımlanması sonucunda erkeklerin 

kayırılmış olması kadınların toplumlarda dezavantajlı konuma 

getirmektedir.32 

Platondan başlayan ve modern düşünce yapısında devam eden felsefe 

tarihinin sürekli tartıştığı kadın ve toplum konusu, kavramın içinin erkeğin 

ötekisi olarak doldurulması, kadının somut gerçeklerinden soyutlanarak, 

eril söylemin toplumda sağladığı alan kadar var olmalarını getirmiştir. 

Böylece kadının, kendisi olarak özneliğini ortaya koyması olanaklı 

                                                           
29 Francis Fukuyama, Political Order And Political Decay, Farar, Straus and Gıroux, New 

York 2014, s.399. 
30 Fukuyama, age, s. 445-446. 
31 Foucault, age, 2013, s.13. 
32 Kymlica, age, s.531. 
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olmamıştır, kadın erkeğin karşıtı olmaya indirgendiğinde öznelikten 

dışlanmış, öznenin ötekisi olarak konumlandırılmıştır.33 Böylece, 

toplumlar yüzyıllardır sürdürdükleri erkek bakış açısı ile gizemli ve 

bilinmez kadın fikrini, bilinmezlikler içinde özel alanda olması gereken 

öteki yani kadını tanımamaya çalışmışlardır. 

Kadının doğası, doğa / kültür dikotomisindeki sorunsalın tartışılması 

olarak “kadın doğası sorunu”, “kadının doğa dünyasıyla ilişkisi sorunu” 

birbiri ile yakından ilişkilidir. Kadınların yüzyıllar boyunca temel doğası 

tanımlanmaya ve böylece uygun toplumsal rolleri belirlenmeye 

odaklanılmıştır. Bu çaba Batı Felsefesi’ni karakterize eden temelci, özcü 

eğilimin bir ürünüdür. Kadının “gerçek” doğasını kesin olarak belirleme 

çabası bilgiyi ve böylece toplumsal hayatı mutlak ve tartışmasız biçimde 

temellendirme arzusunun bir parçasıdır. Postmodernizm, “kadın doğası 

sorunu” konusundaki perspektifi açıklamaya çalışır. Postmodernizm, 

kadın doğasını tanımlama girişiminin kökeninde yer alan özcü, temelci 

yönelimi reddeder. Postmodernistlere göre, evrensel bir kadın ya da erkek 

kavramı formüle etme çabası boşunadır ve bu eğilim temelci düşüncenin 

süregelen etkisinin kanıtıdır. Kadın doğasının tanımlanlasının kadını 

toplumsal olarak ikincil duruma düşürdüğüne de dikkat çekmişlerdir.34 

Postmodernizm, modern yaşamın ve anlayışın kadın-erkek eşitliği 

sorununa çözüm üretmede yetersiz kaldığını, örneğin, evliliğin özgürlük 

için bir adım olarak düşünülmesinin yaygınlığını eleştirel bir konu olarak 

ele almışlardır. Kadının toplumsal anlamda özgür olması gerektiği, evlilik 

pratiği ile kazanılacak bir olgu olmaktan uzaklaştırılmasının önemi bunun 

da karar mekanizmaları ile desteklenmesinin doğruluğu işaret 

edilmektedir.35 Toplumsal önyargı, dışlama ve ötekileştirmenin var olduğu 

hiçbir toplumda çokkültürlülüğün kabulü kendiliğinden 

gerçekleşmemiştir. Örneğin, 2009 yılında bir siyahi başkan seçilebilmişse, 

Amerikan toplumu bunu 1960’lı yıllarda Başkan John F. Kennedy ve 

siyahi liderlerin önderliğindeki sivil haklar mücadelesine ve bu mücadeleyi 

takip eden iktidarlar tarafından sürdürülmesi toplumda hiçbir “öteki” 

yaratılmaması gerekliliğini anlatmaları ile sağlanabilmiştir.36 Kadının 

siyasal alanda da ötekileştirilmeden kabul edilmesi “postmodernizm-

kadın” ilişkisinin ana temalarından birini oluşturmaktadır.  

 

 

                                                           
33 Çiğdem Yazıcı, “Toplumsal Cinsiyet ve Irk Kesişimlerinde Çoğulluğun İmkanını 

Düşünmek”, Cinsiyeti Yazmak, Ed. Zeynep Direk, YKY, İstanbul, 2016, s.56-57. 
34 Hekman, age, s.222-223. 
35 Foucault, age, 2013, s.357-358. 
36 Binnaz Toprak, Türkiye’de Farklı Olmak, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009, s.210. 
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4.2. Postmodernizm, Kadın ve Siyaset İlişkisinde Toplumsal 

Cinsiyetin Yeri 

Postmodern düşünce,  farklılıkları ve farkındalıkların gelişimini 

sağlamak için öncü olduğunu iddia eden akımlardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Toplumların incelenmesinde modernizmden farklı düşünsel 

yapıya sahiptir. Toplumların odağına özgürlük, eşitlik ve hoşgörüyü 

koymaktadır. Toplumda yaşayanlara, birbirleri arasında gelişen ilişkilerde 

hiçbir ayrımcılığın olmaması için gereken mücadelenin verilmesi 

postmodernizmin amaçları arasında sıralanmaktadır. Kadın-siyaset 

ilişkisine bakışı da bu yönde ele alınmaktadır. Cinsiyetler 

toplumsallaştırılırken, mesleki ayrımcılığın olmaması için yapılması 

gereken oluşumların başında “cinsiyet kimliği” ayrımcılığının ortadan 

kaldırılmasını öngören tyaklaşımlara sahip bir anlayıştır. 

Birçok düşünür, cinsiyetin toplumsallaşmasının içsel olarak 

kabullenilemediğini savunur. Connell, “Toplumsallaşma Eyleyenlerinin” 

kişilik gelişimine mekanik etkileri yoktur savını kadın-erkek ilişkisi 

üzerine yaptığı bir çalışma için kurgulamıştır. Çalışmada yaptıkları, 

çocukları belli koşullarda gerçekleştirilebilen toplumsal uygulamalara 

katılmaya davet etmektir. Bu davet zorlayıcı olabilir ki –genelde öyledir –

ve kabul edilmesi için ağır bir baskıyı da beraberinde getirdiği gibi, 

herhangi bir almaşıkta sunmaz…”Statham, “toplumsal etkiler, cinsel 

kimlik üzerine farklı kanallar vasıtasıyla ulaşmaktadır; kendilerini 

çocuklarını “cinsiyetçi olmayan” yollardan yetiştirmeye adamış 

ebeveynler dahi mevcut cinsiyet kalıplarıyla savaşmayı oldukça güç 

bulmaktadır” der.37 Bunu destekler çalışmalar, ebeveyn-çocuk etkileşimi 

üzerine çok kez yapılmıştır. Ebeveynler kız ve erkek çocuklarına aynı 

davrandıklarını söyledikleri süreçte bile aslında erkek ve kız çocuklarına 

dikkate değer ölçüde farklı davrandıkları ortaya çıkmıştır. Günümüzde, 

toplumsallaşma yaklaşımına göre, cinsiyete bağlı farklılıkların biyolojik 

temelleri olduğu savını kabul etmezler. Feministlerin de, kadınların 

toplumda geri plana atılmışlık duygusu ile ilgilenmeleri, toplumsal 

cinsiyetle ilgili ilk araştırmaların neredeyse sadece kadına ve dişillik 

kavramları üzerine odaklanmış olması şaşırtıcı gelmemektedir. Erkekler ve 

erilliğin ne olduğunun görece açık olarak kabul edilmesi sorunsal bir yan 

olmadığı düşüncesini de uyandırmıştır.38Postmodern anlayış, bu 

genellemeleri eleştirir; her konuda kadın-erkek farketmeyerek başarılı 

olunabileceğini ortaya koymaya çalışır.  

Postmodern feminizim ve toplumsal cinsiyet üzerine çeşitli eserler 

ortaya koyan Simone de Beauvoir için, göreceli ötekilik eleştirisinde asıl 

hedef kadın-erkek ikiliğinde kadının erkeğin karşıtı olarak görülmek 

                                                           
37 Anthony Giddens, Sosyoloji, Çev: Cemal Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul 2008, s.507. 
38 Giddens, age, s.507-509. 
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suretiyle ötekileştirilmesidir. Kadının özgürlüğünü ikilemleri oluşturan 

erkek tanımlamalarına bağımlı kalmak suretiyle onun zıddı olan 

tanımlamalardan kurtarmak ister. Kadının kurtuluşunu ve özneliğini, onun 

kendi kavramının içini kendi eylemleriyle doldurarak toplumda yer 

edinmesinin daha kolay olabileceğini öngörürür.39 Kadının toplumda 

gereken yeri edinebilmesi için erkek giib giyinmesi, konuşması, 

davranması, tutumlarının olması gerekmediğinin altını çizmektedir. Ona 

göre, kadın kendisi gibi olarak toplum tarafından kabul görmelidir.  

Erkek ve kadının genetik kodlarının %99’dan fazlası aynıdır. İnsan 

genetiğinde otuz bin genin %1’i cinsiyetler arasındaki değişikliği gösterir. 

Beynin yapısındaki kimya farklılığı, hormonal ve işlevsel beyin 

farklılıklarını da belgelemektedir. Kadın ve erkek beyinleri sorun çözerken 

farklı tepkiler vermektedir. Kadınlar sorun çözümünde en ufak ayrıntıları 

kaçırmaz ve unutmazken; erkekler olay silsilesinde bir çok noktayı 

atlayabilme durumunda kalmakta ve zor hatırlama gibi özellikler 

göstermektedir. Örneğin, Almanya’da 2016 yılında yapılan bir deneyde, 

kadın ve erkeklere üç boyutlu soyut görüntüleri izlettiklerinde performans 

olarak kadın ve erkek arasında fark bulunamamıştır. Sadece beyin 

devrelerinin kullanımı açısından kadınların çözüme giderken zaman 

bakımından biraz daha fazla harcama yaptıkları ancak kadın-erkek tüm 

görevleri aynı şekilde yereine getirdikleri gözlemlenmiştir. Harvard 

Üniversitesi’nde yapılan 2016 yılındaki bir çalışmada kadınların 

matematik ve bilim konularına erkeklerden daha az yatkınlığı algısının 

sadece toplumsal kültürlerde gelişen bir söylem olduğu gerçeği 

yansıtmadığını deneysel olarak ortaya koymuşlardır.40 Kadın-siyaset 

ilişkisi özelinde karar mekanizmalarında yer edinen kadınlara ya da 

edinmek için mücadele edenlere bakıldığında erkeklerle aynı yol haritasını 

izledikleri ancak icraatlarda nasıl ki erkek siyasetçiler farklı işlem ve 

eylemelerde bulunabiliyorlarsa aynı zamanda kadın siyasetçilerin de 

analitik düşünsel yapıları çerçevesinde icraatlarını oluşturmaları beklenen 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

4.3. Sosyal Roller, Kadın ve Karar Mekanizmaları 

Toplumsal cinsiyet, bireylerin ve grupların elde edebilecekleri fırsatları 

ve yaşam şanslarını belirleyen hayati bir etkendir ve evden / devlet 

kademelerine kadar tüm toplumsal kurumlarda üstlenebilecekleri rolleri 

esaslı bir biçimde etkiler. Her ne kadar, erkeklerin ve kadınların rolleri 

kültürden kültüre çeşitlilik gösterse de, kadınlarının erkeklerinden daha 

güçlü olduğu bilinen bir toplum yoktur. Erkeklerin rollerine genelde daha 

fazla değer yüklenir ve bu rollerin ödülleri daha büyüktür. Toplumlarda, 

                                                           
39 Yazıcı, age, s.58. 
40 Louann Brizendine, Kadın Beyni, Çev: Zeynep Heyzen Ateş, Say Yayınları, İstanbul 

2016, s.25-28.   
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erkeklerin ve kadınların güç, saygınlık ve servet bakımından birbirine eşit 

olmayan konumlarda bulunduklarının kanıksanması da eşitsizliğin her 

alanda olduğunu karşımıza çıkarmaktadır.41 Kanıksanan ve ayrımcılığın 

olduğunun kabullenilmediği alanlardan biri siyasettir. Siyaset / sosyal 

roller arasında mesleki olarak erkek işi olarak nitelendirildiğinden; bunun 

ise sadece erkekler tarafından değil, kadınlar tarafından da kabul görmesi 

karar mekanizmalarında kadınlarıın az sayıda bulunmasına bir neden 

olarak gösterilebilir.  

Yetişkinlerin, kızların ve erkeklerin davranış biçimleri ile ilgili 

beklentileri beyindeki devrelerin şekillenmesinde önemli rol oynar. Beynin 

oluşmasındaki ilk etken genler ve hormonlar olmasına rağmen beyin 

şekillenme sürecinde sonradan devreye giren insanlarla ve çevreyle 

etkileşim gibi faktörleri göz ardı edemeyiz. Annenin ya da bakıcısının ses 

tonu, dokunuşu ve kelimeleri bir çocuğun beyninin oluşumuna yardım 

etmekte ve çocuk gerçekliğinin şekillenişini etkilemektedir. Yedi-onaltı 

yaş arasında gençlerle ilgili çalışma yapan Pittsburg Psikolojik Araştırma 

Merkezi “özellikle stres ve yönetimi konularında kızların sevecen ve 

sosyal açıdan çevresiyle bağlantılı biçimde süreci yönetirken, erkeklerin 

saygı ve statü kaygıları nedeniyle sosyal ağlar oluşturmasının zayıflığı 

gözlemlenmiştir. Değişken psikolojik durum içeren bu yaş aralığında 

kızlar özgüven bunalımını nadir olarak yaşarken, erkeklerin ise sıklıkla 

özgüven bunalımı yaşadığı diğer çevresel sorunları çözmek bir yana kendi 

sorunlarını çözmede zayıf kaldıkları” ortaya konulmuştur.42 Kadın-erkek 

biyolojik yapıları dışında farklılıklarının büyük bir bölümünü toplum 

içinde kazandıklarından “toplumsal kültür” sosyal rollerin dağıtımında 

etkin bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Her mesleğin kadın ya da 

erkek tarafından başarı ile yapılabileceği, çeşitli alanlarda her iki cinsin de 

farkındalıklar ortaya koyabilecekleri gerçeği toplumsal açıdan gelişim, 

değişim ve kalkınmanın da anahtarı olabilecektir.  

En erken insan toplulukları, kuşkusuz, yaşamlarını sürdürebilmeleri 

esnek yaşam ve iş düzenlemelerinin yanı sıra, genelleştirilmiş paylaşım ve 

işbirliğine dayanan, küçük ve gevşek bir biçimde örgütlenmiş gruplardır. 

Cinsiyete dayalı işbölümü akrabalık bağı olan toplumlarda cisimleşmiştir. 

Erkek ve kadın alanları birbirinden daha açık bir şekilde ayrılır; çünkü bir 

zamanların esnek işbölümü, emeği düzenlemenin kurumsallaşmış şekli 

haline dönüşmüştür. Erkek alanı kadının ki pahasına genişleyecek olursa 

ayrı cinsiyet alanlarının varlığı tabi ki erkek egemenliğine yol açabilir. 

Böyle bir bozulmaya ilişkin kaydedilen örneklerin çoğu –savaştan, göçten, 

                                                           
41 Giddens, age, s.514. 
42 Brizendine, age, s.58-59.  
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ticaretten, ya da kültürel, siyasal baskıdan- zaten eşitsiz ya da saldırgan 

olan toplumlarda temasın sonucunda ortaya çıkmıştır.43 

Çok değişik meslek alanlarında adlarını ilk olarak yazdıran yüzlerce 

kadın bulunmaktadır. İlk oldukları gibi başarılı bir mesleki süreci ve 

toplumsal örnek davranışları da yanında sergilemişlerdir. Bu örneklerden 

biri olan Wang Zhenyi Çinli astronom, matematikçi ve şairdir. Wang 

Zhenyi,  “ Kadınların erkeklerle aynı olduğuna inandırılıyoruz. Kız 

evlatlarında kahramanca davranabileceğine ikna olmadınız mı?” ifadesi 

inanılan durumlarla, yaptığımız eylemlerin nasıl farklı olduğunu cinsiyet 

ayrımcılı adına bunun sürekli tekrarlandığını anlatmaktadır.44 Bu anlayışı, 

postmodern açıdan destekleyen Foucault, “iktidar dışında bir yer yoktur” 

şeklindeki ünlü iddiası dili, gönderge ve gerçeklik üzerinde yeni bir 

düşünce coşkusuna neden olmuştur. Gerçekliğin söylem içerisinde ve 

söylemler pratiği ile problemler üzerinde yeniden çalışıldığı, hakikatin 

zorunlu bir şey olmadığı, daima dil içerisinde oluşturulduğu ve belli bir 

iktidar içinde konumnlandığını iddia etmiştir.45 Toplumların eril dili 

geliştiren ve eril dil hakimiyeti oluşturan anlayışlarının süreğen hale 

gelmesi ile toplumsal cinsiyet adına değişim ve gelişimin istenilen yönde 

olmasının çok da olanaklı görülmediğini vurgulanmaktadır.  

5. Karar Mekanizmalarında Kadınların Öteki Olmadan Etkileri 

Toplumsal cinsiyet, inkar edilen kimliklerin değil, aynı zamanda iktidar 

ve refahın yeniden dağıtımı mücadelelerine daha zengin ve genişletici bir 

boyut ekleme amacından ilham almalıdır. Toplumlarda kadınların tanınma 

politikası, yerinden etme ya da kadın özelinde sorunlarını çözmeye en 

azından hafifletmeye yardımcı olabilecek bir yeniden düşünme biçimine 

ihtiyaç duyulduğunu savunmaktır. Tanınma mücadelesi yerinden etmek ya 

da onların temelini sarsmaktan ziyade, yeniden dağıtım mücadeleleriyle 

bütünleştirebilmek amacıyla kavramsallaştırmak anlamına gelmektedir. 

Toplumda yanlış tanınma örneğin kadınların toplumsal yaşama eşit 

biçimde katılımın engellenmiş olması anlamına gelmez; toplumsal olarak 

kadınlar açısından tabi kılma anlamında anlaşılır. Bu adaletsizliği 

gidermek için bir tanınma politikası gerekir bu “statü modeli”nde bir 

kimlik sorununa indirgenmez: Aksine, yanlış tanınmış tarafı toplumun tam 

bir üyesi, toplumun geri kalanıyla eşit derecede katılıma muktedir kabul 

ettirerek tabi kılmanın üstesinden gelmeyi amaçlayan bir politika anlamına 

gelir.46 Kadın-siyaset ilişkisine bakıldığında yüzyıllar boyunca kadınların 

                                                           
43 Gülnur Acar Savran-Nesrin Tura Demiryontan, Kadının Görünmeyen Emeği, Yordam 

Kitap, İstanbul 2016, s.40-41. 
44 Sam Maggs, Harika Kadınlar, Çev: Bilge Gündüz, İstanbul Matbaacılık Basılı 

Yayıncılık,  İstanbul 2016, s.17.  
45 Saliya, age, s.208. 
46 Nancy Fraser, “Tanınma Politikasını Yeniden Düşünmek”, Kimlik Politikaları, Ed. Fırat 

Mollaer, Doğu Batı Yayınları, Ankara 2014, s.265-266. 
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siyasal alanda tanınma sorununun olduğu açıktır. Özellikle karar 

mekanizmalarında merkezi ya da yerel siyaset içerisinde “öteki” olarak 

kabul gören durumları verilerle yadsınamaz durumdadır. 

2000 yılı ve sonrasında tartışılan ancak ülkelerde ortak payda da 

birleşilen sorunlardan biri kadınınların siyasette yeterince yer almamış 

olması, “Eşit Hak Eşit Katılım” sloganı ile etkin bir mücadele vermelerine 

karşın; siyasette buna bağlı olarak karar mekanizmalarında etkin rol 

oynayamadıkları ya da etkin olmalarının istenmediği yönündedir.  Dünya, 

gerçek demokrasinin temel koşullarından birini “bir toplumdaki kadın 

erkek eşitliği oranı” olarak vurgulamakta, kadının siyasal temsilini mutlak 

bir zorunluluk olarak kabul etmekte ve bunu çeşitli şekillerde bir devlet 

politikasına dönüştürmeye çalışmaktadır. Çağımız demokrasi anlayışında 

cinsiyet kimliğine bağlı olarak eşit siyasal katılım, siyasal toplumsallaşma 

ve temel insan haklarına saygı, insancıl bir varoluş ve dünya barışı için 

ulusal, uluslararası her düzeyde etkin ve anlamlı bir kadın katılımı 

içermektedir.47 Betty Friedan, “2000’li yıllarda kadın hareketinin, sadece 

birkaç düzine kadının (yani bir erkeğe yaraşır) işlerde çalışmaya başlaması 

olarak görülmemesi gerektiği farkedilmeye başlandı. İş dünyasına giren 

kadınların sayısı arttıkça ve kadın da eve ekmek getirmeye başladıkça aile 

bağları ve manevi değerler güçlenmeye başladı”. Kathleen Fury “Bir kadın 

yarıştan çekildiğinde bunun adı havlu atmak oluyor. Bir erkek yarıştan 

çekilirse yeni değerlerin peşinden koşuyor oluyor” Business Week Dergisi 

ses getiren sayısında “Yarışı Bırakabilecek Kadar Kendinize Güveniniz 

Var mı? başlıklı yazıda “özgürlüğü ve yaşamayı” seçen kadın ve erkeklere 

saygı duyulması gerektiğini belirtiyor.48 Kadınların sosyal alanda 

olmasının önemi ve meslek edinmelerinin kendileri için toplumsal açıdan 

bir devinim oluşturduğunun da altı çizilmektedir.  

Karar mekanizmalarında kadın ya da erkek olarak çoğunluğu elde etmiş 

olmak istenen bu mudur? Yoksa sayısal çoğunluğun sağlanması dışında 

işlevselik adına, kazanım adına, güven adına, etkinlik adına 

yapılabilinenler midir? Siyaset felsefesi açısından çoğulluğu düşünmenin 

bir imkanı olarak üretilen bilgilere bakıldığında, karşımıza klasik anlamda 

bir sayısal çoğunluk çıkarmayabilir. Siyaset felsefesi, çoğalan bilginin 

birbirine eklemlenmesinin çoğunluğun başarısında etkin olabileceğini 

ifade eder. Buradaki çoğunluğu sağlayan bireyler sadece erkeklerden 

oluşmaz ve başarı sadece erkeklere ait olan bir durum değildir. Kadın ve 

erkeğin toplumsal cinsiyet bakış açısı ile yüklenen farklılığı siyaset 

                                                           
47 Necla Arat, “Kadınların Siyasal Yaşama ve Karar Mekanizmalarına Katılımı”, Kadınlar 

ve Siyasal Yaşam Eşit Hak Eşit Katılım, Ed. Necla Arat, Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği Yayınları 4, İstanbul 1996, s.12. 
48 Trudy Heller, Yönetimde Kadın Erkek, Çev: Işın Tuzcular, Altın Kitaplar, İstanbul 1997, 

s.115-116. 
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konusunda da kendisini hissettirmiştir. Toplumsal cinsiyet açısından 

kadın-erkek arasında farklılığı inceleyenler bu durumun zamansal bir 

dinamikle değişken hale gelebileceğini ifade etmektedirler. Kadınların 

yine öncelikle kadınlar tarafından desteklenmesi gerektiği de toplumsal 

cinsiyet açısından ele alınan konular arasındadır. Amerika’da üç siyahi 

kadın -Bell Hooks, Audre Lordeve Patricia Hill Collins- özellikle yıllarca, 

kadınların yine kadınlara her konuda olması gerektiği gibi siyasette de 

nasıl destek olabilecekleri üzerine çalışmalar yapmışlardır. Simon de 

Beauvoir’dan miras kalan kadının öncelikle kadın tarafından 

desteklenmesi düşüncesi “Biz kadınlar olarak nasıl biraraya geliriz?” ile 

anlatılmıştır.49 

Toplumlarda, kadınların biraraya gelmesi, hak elde etmeleri açısından 

güç birliği oluşturmaları yüzyıllarca istenen bir durum olarak ortaya 

çıkmıştır. Kadınlar, genel oy hakkı için çok uzun yıllar mücadele etmişler 

ve Yeni Zelanda 1893 yılında kadınlara ilk oy hakkı veren ülke olmuştur. 

İlk genel oy hakkı tanıyan ülke olmasına rağmen, Avam Kamarası’nda 

sömürgelerdeki kadınlarla anavatandaki kadınların konumları arasındaki 

ayrımcı karşılaştırmalar yapıldığında, savlar Britanyalı kadınların aleyhine 

dönmüştür; Britanyalıların yönetmeleri gereken bir imparatorluğu olduğu 

için, bu büyük erkek sorumluluğunda kadınlara bir yer ayırmak anlamına 

gelen oy hakkı İngiltere’deki, kadınlara verilmemiştir. Demokrasi ve 

katılım açısından ele alındığında, dünyadaki birçok ülke 20. Yüzyılın 

başında ya da ikinci yarısının sonunda kadınlara genel oy hakı 

tanımışlardır. 1906’da Finlandiya, 1907’de Norveç, 1945 Fransa, 1971 

İsviçre kadınlara oy hakkı tanıyan ve günümüzde gelişmiş / demokratik 

olarak nitelendirilen ülkelerdir.50 Kadınların erkeklere göre yüzyıllar sonra 

kazandıkları gele oy hakkı, siyasette de kadının aktif rol almasını ve 

erkeklere göre geç tarihlerde karar mekanizmalarında yer almalarına neden 

olmuştur. Kadınların karar mekanizmalarında seçimler sonrası yer alması 

yakın bir tarihe denk gelmektedir.  

Tablo.3’de 2017 yılında çeşitli ülkelerde karar mekanizmalarında 

kadınların temsil oranları yer almaktadır. Buna göre, tablo ne denli az 

sayıda kadının parlamentolara girebildiğini gözler önüne sermektedir. 

Tablo 3. Bölgeler İtibariyle Parlamento ve Senatolarda Kadın Üye 

Oranları 

 Parlamento (%) Senato (%) Her İkisi Birleştiğinde (%) 

İskandinav Ülkeleri 41.5 --- --- 

Amerika Kıtası 26.5 25.5 26.4 

                                                           
49 Yazıcı, age, s.64. 
50 Vernon Bogdanor, Siyaset Bilimi Ansiklopedisi, Çev: Bülent Peker, Ümit Yayıncılık, 

Ankara 1999, s.385-386. 
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Avrupa OSCE 

Üyesi Ülkeler 

(İskandinav 

Ülkeleri Dahil) 

25.3 24.3 25.1 

Avrupa OSCE 

Üyesi Ülkeler 

(İskandinav 

Ülkeleri Hariç) 

23.7 24.3 23.8 

Afrika’da Sahara 

Çölü’nün Güney 

Kısmı 

22.7 20.3 22.4 

Asya 19.0 13.3 18.4 

Arap Devletleri 18.1 7.3 16.1 

Pasifik 13.1 36.0 15.7 

http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/kadinlarin.org.tr/kadinlarin-

siyasete-katilimi-ve-katilimi-arastırma/Kadem. “Kadınların Siyasete 

Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler”, s.3-4. 

Tablo.3’de kıtalar itibariyle parlamentolarda yer alan kadınların uzak 

coğrafyalarda yaşamalarına karşın bu parlamentolarda yer alma oranlarının 

benzer bir biçimde düşük olmasını karşımıza çıkarmaktadır.  

21. yüzyılda karar mekanizmalarında kadın temsili “öteki” kavramının 

olup olmadığını, kadınların karar mekanizmalarında olsa bile 

etkinliklerinin kararlar üzerinde nasıl olduğu hakkında incelenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu konuya açıklık getirebilecek 193 

ülkenin kadınlarının karar mekanizmalarında bu yüzyıl içinde hangi 

oranlarda temsil edildiğini gösteren Tablo 4. aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 4. Ülkelerde Karar Mekanizmalarında Kadınlar 

ÜLKE Seçim 

Tarihi 

Sandalye 

Sayısı 

Kadın Sayısı Kadın Temsilci 

Oranı (%) 

1.Ruanda 2013 80 49 61.30 

2.Bolivya 2014 130 69 53.10 

3.Küba 2013 612 299 48.90 

4.Nikaragua 2016 92 42 45.70 

5.İsveç 2014 349 152 43.60 

6.Meksika 2015 500 213 42.60 

7.Finlandiya 2015 200 84 42 

8.Senegal 2017 165 69 41.80 

9.Güney Afrika 2014 392 164 41.80 

10.Norveç 2017 169 70 41.40 

130.Türkiye 2015 549 80 14.60 

184.Haiti 2015 118 3 2.50 

185.Solomon 

Adaları 

2014 50 1 2 

186. Umman 2015 85 1 1.20 

http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/kadinlarin.org.tr/kadinlarin-siyasete-katilimi-ve-katilimi-arastırma/Kadem
http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/kadinlarin.org.tr/kadinlarin-siyasete-katilimi-ve-katilimi-arastırma/Kadem
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187.Mikronezya 2017 14 0 0 

188. Papua Yeni 

Gine 

2017 106 0 0 

189. Vanuatu 2016 52 0 0 

190. Yemen 2003 275 0 0 

191. Şili 2017 155 0 0 

192.Ekvator 

Ginesi 

2017 99 0 0 

193.Honduras 2017 128 0 0 

Women in National Parliaments, http://archive.ipu.org/wmn-

e/classif.htm, s.1-4. 

Tablo. 4’de, 193 ülke arasında Ruanda’nın karar mekanizmalarında en 

çok kadına sahip olan ülke olarak karşımıza çıkmasının yeterli bir kriter 

olaup olmamasının ayrıca tartışılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Ruanda oran olarak birinci sırada yer almasına rağmen etkinlik açısından 

bakıldığında “eril bir söylemi” parlamentolarında aşmalarının kolay olup 

olmadığının incelenmesi gerekmektedir. 193 ülke arasında karar 

mekanizmalarında yer alma oranında son sırada yer alan Hondura gibi bir 

ülkenin kadın temsilcisinin olmamasının nedenlerinin çok değişik 

anabilim dalları ile birlikte yapılacak çalışmalarla birlikte ele alınması da 

“öteki ve ötekilik” kavramlarının cinsiyetler ve cinsiyetler arasındaki 

ayrımcılığın nedenlerinde nasıl üst sıralarda yer aldığının anlatısı için 

uygun bir kıriter  olabilecektir.  

Tablo 5. Siyasette Kadınların Dünya Haritası ve Meclisteki Oranları 

Kıtalar ve Bölgeler Meclisteki Kadın Oranı (%) 

Kuzey Ülkeleri 41.7 

Amerika 28.3 

Avrupa 25 

Sahra altı Afrikası 23.8 

Asya 19.6 

Arap Ülkeleri 18.9 

Pasifik 15 

Women In Politics: 2017, http://m.bianet.org/bianet/toplumsal-

cinsiyet/185021-siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi, 2018, s.2-3. 

Tablo.5’de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve 

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) tarafından yayınlanan “Siyasette Kadın 

2017” haritasına göre, tüm dünyada hükümet ve parlamentolardaki kadın 

saysı 2016’da düşmüştür. Tüm dünyada parlamentolarda kadın 

milletvekillerinin ortalaması 2015’te %22.6 iken, 2016’da %23.4’e 

çıkmıştır. Devlet Başkanı ve hükümet bakanı kadın olan ülke sayısı 2015 

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
http://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/185021-siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi
http://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/185021-siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi
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yılında 19 iken, 2016 yılında 17’ye düşmüştür. Günümüzde dünyada kadın 

devlet başkanlarının oranı %7.2’dir. Kadın hükümet başkanlarının oranı 

ise %5.7’dir. 2017 yılında meclis başkanı kadınların oranı zamanların en 

yüksek seviyesine ulaşarak %19.1 olarak gerçekleşmiştir. 2017 verileri ile 

ülkeler bazında mecliste ortalam kadın oranı %23.4’dür. Mecliste kadın 

oranının en yüksek olduğu bölge %41.7 ile İskandinav ülkeleridir.51 Oysa, 

18. yüzyılda  Mary Sherman Morgan bir Amerikalı Roket Bilimci 

kadınların her işte başarılı olabileceğini “başarı ile tanınmak istemedim. 

Kadınların iş yapıp yapmaması konusunda genel bir savaşa girmedim. 

Yalnızca iş yaptım” diyerek kadınların her meslek ve alanda başarı öyküsü 

yazabileceklerini belirtmiştir. 52 

Dünyada genellikle kadınlar “Çevre ve Sosyal Politikalarla” 

ilgilenmektedir. 2017 verilerine göre, dünya genelinde kadın bakan sayısı 

730’dan 732’ye yükselerek %18.3 oranına ulaşmıştır. Kadın bakanların 

%14.7’si çevre, doğal kaynaklar ve enerji alanında; %13.9’u sosyal 

politikalar; %13.3’ü çocuk, gençlik, yaşlılar ve engelliler; %9.2’si ise 

kadın meseleleri ve cinsiyet eşitliği alanında görev yapmaktadır. En az 

kadın bakan bulunan alanlar bilgi ve medya, parlamento işleri, nüfus ve 

milli güvenliktir. Bulgaristan, Fransa, Nikaragua, İsveç ve Kanada’da 

bakanlıkların %50’si kadınlardan oluşmaktadır. Bulgaristan %52.9 kadın 

bakan oranı ile kadınların siyasetteki, temsili açıdan dünya ülkleri arasında 

birinci sırada yer almaktadır. Türkiye, kadın bakan oranı bakımından 193 

ülke arasında 168. sıradadır.53 

Demokrasi ve kadın konusu aynı zamanda kadınların karar 

mekanizmalarında yer almaları ile doğrudan ilişkilidir. Butler, 

“demokrasiyi öngörülemeyen bir süreç olarak tanımlar, doğru olan 

önceden karar verilmiş olursa, ya da toplumun içinde olanı bulmaksızın 

herkes için bir doğru dayatılırsa Butler’e göre, böylece hayatın kendisi 

engellenmiş” olur. Ona göre, “doğru” ve “iyi” geleceğe açık kalabilir. 

Çünkü o, gelecek adına ve başkaları adına sorumluluk duymanın, beli bir 

açıklığı ve bilinemezliği gerektirdiğini düşünür”.54 Böylece, demokrasi 

adına mücadele ve tartışma yürürlükte olabilir. Buradan yapılabilecek 

çıkarım, toplumların, kadınları siyasal yaşamda aktif olarak kabul etme ve 

destekleme çabası aslında yine toplumların “demokratikleştirme çabası” 

olarak yansıyacaktır. 

 

 

                                                           
51 Women In Politics: 2017, http://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/185021-

siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi, 2018, s.2. 
52 Maggs, age, s.178.  
53 Women in Politics: 2017, age, s.6. 
54 Saliya, age, s.201. 

http://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/185021-siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi
http://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/185021-siyasette-kadinlarin-dunya-haritasi


484 | Kadınların Karar Mekanizmalarında Yaşadığı Paradoksal Durum 

 

6. Sonuç 

Dünya nüfusunun %52’sini kadınlar oluşturmasına karşın, 

parlamentolarda bulunan kadın oranına bakıldığında %12 olarak 

belirlenmektedir. Dünya’da kadınların siyasal temsil açısından başarı 

kazandığı ülkelerde, aileden başlamak üzere çocukluk yaşlarından itibaren 

yetiştirilme tarzı, sosyal çevre ile olan eşgüdüm, eğitim kurumlarındaki 

demokratik yapılanma ve geleceğe yönelik vizyona sahip iş olanaklarının 

sağlanmış olması, toplumsal cinsiyet konusu ile siyasal temsil arasında 

doğrudan bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle İskandinav 

ülkelerindeki karar mekanizmalarında kadın oranının aynı zamanda 

etkinliğinin yüksek olması toplumsal cinsiyet konusuna atıf yapılarak 

açıklanabilir.  

Toplum içinde kadınların birey olarak kendilerini bağımsız 

hissetmeleri, kendilerinden başlamak üzere toplumsal konularda alacakları 

kararların ne denli etkin olabileceğine işaret etmektedir. Uzun yıllar her 

alanda eşitlik için mücadele eden kadınlar, siyasal, ekonomik, kültürel, 

eğitim, iş alanın yanında toplumsal ve devlet yaşamında erkeklere tanınan 

hakların kendileri için neden olması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardır. 

Sosyal alana çıkarak, ekonomik özgürlüğünü elde eden kadınlar, siyasal ve 

toplumsal yaşamda da istediklerini alamaya başlamışlardır. Kadınlar, 

eğitim düzeylerinin yükselmesi ile birlikte çeşitli meslek grupları içinde 

yer almış ve siyasal karar alma mekanizmalarında mesleki tecrübeleri / 

bilgi birikimleri ile birlikte etkinlik göstermişlerdir.  

Kadınların karar mekanizmalarında düşük oranda bulunmalarının temel 

nedenleri arasında sosyolojik ve sosyo-kültürel olarak ifadelendirilen 

toplumsal rollerin payı büyüktür. Yüzyılardır kırılamaz tabular olarak 

görülen,”kadının yeri evidir”, “çocukları ve evi ile ilgilenmek yeterlidir”, 

“evinin dışında çalışmak ev düzeninin bozulmasına neden olur” gibi 

fikirlerin aşılamaması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun 

çözümlenemez olmasında öncü olmuştur. Toplumsal yapılanmaların bu tür 

alışılmış retorikler üzerinden anlatılması epistemolojik gerçeklerle 

paradoksal bir döngü oluşturmaktadır. Sosyalleşen ve sosyal alanda var 

olan kadın için ikinci bir engel, erkek işi olarak kabul gören alanlara 

girmeyeceği ya da giremeyeceği ile ilgilidir. Bu alanlardan biri siyaset 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyaset erkek işi olarak görülmüş ve 

görüldüğü sürece kadınların bu kulvarda kendilerine yeterli alanı 

oluşturabilmeleri kolay görülmemektedir. Kadınların, siyasal partilere üye 

olması, siyasal partilerden aday olması, seçim propaganda ve 

kampanyalarında yer alması, seçilmesi, seçildikten sonra parlamentolarda 

/ yerel parlamentolarda etkin olarak çalışmasına olanak sağlanması kadın / 

siyaset ikilisi açısından toplumların oluşturduğu ikircikli durumlar olarak 

yansımaktadır.  
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Dünya genelinde geleneksel değerlere ve toplumsal yapıya 

bakıldığında erkek egemen retoriğin yoğun olarak hissedildiği alanların 

başında siyaset gelmektedir. Maddi ve manevi desteğin yoğun olarak 

alınması gereken siyaset alanında, maddi olarak kadınların 

desteklenmelerinin yanında, manevi olarak önce aile sonra toplumun 

yanlarında olmaları gerekmektedir. Karar mekanizmalarında kadınların 

sayısal ve etkinlik açısından arttırılabilmesi için, cinsiyetlerin 

toplumsallaştırılması konusunda toplumlarda bilinç yükseltmek için 

çalışmaların yapılması imgelenmektedir. Aileler çocuklarını “gerçek 

eşitlik” anlayışı perspektifinde yetiştirmeleri gerekmektedir. Ailelerde 

erkek ve kız çocukları arasında yetişmeden kaynaklanan ikircikli durum, 

sosyal yaşam, eğitim ve iş dünyasını da etkilemektedir. Sadece erkkler 

değil, kadınlar da siyaseti erkek işi olarak kabul edebilmektedirler. Bu 

algının değişmesi cinsiyetleri toplumsallaştırırken doğru ve etkin bir 

eğitimin verilmesi ile olanaklı kılınabilir. Siyasetin kadının önüne geçmesi 

yerine, toplumsal olarak kadınların siyasetin içinde olması istenmelidir. 

Tarihi etkilemiş kadınlar kadın çalışmalarında, tarihi etkileyen erkekler 

ise tarih içinde anılırlar. Bu algının değişimi için toplumsal iklimin 

değişimine ihtiyaç vardır. Kadınların temsil etme ve edilme deneyimlerinin 

ve başarılarının anlatılması, bu konuda bilinçli ve duyarlı kadınların 

çoğalmasını da beraberinde getirebilecektir. Kadınların temsil etme 

konusunda ataerkilliği eşitlik zeminine çekebilmeleri, kadınların bu 

konudaki rollerini değişimine ve yine kadınların toplum içerisindeki 

cesaretlerine bağlı olduğunu unutmamak gerekmektedir. Kadınlar da 

erkekler gibi karar mekanizmalarında sadece sayısal olarak değil, etkinlik 

olarak da yer almalı ve başarılı birer siyasetçi olabileceklerine öncelikle 

kendileri inanmalıdır. Sonuç olarak, kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği 

zemininde “Merkezi ve Yerel Karar Mekanizmalarında” sıradaki 

sizsiniz…. 
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DEPREM TRAVMASININ KUŞAKLARARASI AKTARIMI 

Intergenerational Transmission of Earthquake Trauma 

Azize Nilgün CANEL & Lütfiye BALCI 

 

1. Giriş 

Dünya, genel anlamda insanlar için kendilerini güvende hissettikleri ve 

üzerinde yaşarken güvenilirliğini sorgulamadıkları bir yerdir. Ancak, bazı 

durumlar kişilerin kendilerini güvende hissetmelerine engel 

olabilmektedir. Bu durumlar, bireyin kendi ya da başkalarının fiziksel ya 

da ruhsal bütünlüğüne karşı tehdit algılaması olarak ifade edilen travmatik 

yaşantılardır (APA, 2000). Travmatik yaşantılar, kişilerin dünyanın 

güvenilir bir yer olup olmadığını sorgulaması ile birlikte hassasiyet, 

ümitsizlik gibi olumsuz duygular geliştirmelerine de sebep olabilmektedir 

(Schwerdtfeger & Goff, 2007). 

Doğal afetler geniş çapta insan gruplarını etkileyen, büyük yıkımlara, 

yaralanma ve can kaybına sebep olabilen, bireysel etkisinin yanında 

toplumsal anlamda ciddi rahatsızlık oluşturan olaylardır (Katz ve diğ., 

2002). Doğal afetlerin bireysel etkisi ile birlikte toplumsal boyuttaki etkisi, 

doğal afetler sonrası ortaya çıkan travma sonrası stres bozukluğu oranının 

%3.6 ile %81.0 arasında olduğu (Acierno ve diğ., 2006) bulgusu ile 

desteklenmektedir. Beklenmedik bir anda ve aniden can ve mal kayıplarına 

sebep olan doğal afetler de korunma ve güvende olma hissinin ortadan 

kalkmasına, olumsuz duygular gelişmesine ve bununla birlikte ciddi 

travmalara sebep olabilmektedir. Özellikle deprem gibi ülkemizin 

kaçınılmaz gerçeklerinden olan ve önlemeyen doğal afetler ile yaşamayı 

bilmediğimiz için bu tür travmatik yaşantılar, kısa süreli etkilerinin 

yanında psikolojik anlamda uzun süreli ve kalıcı etkiler bırakabilmektedir. 

Bu etkiler, yalnızca depremi yaşayan bireyleri değil, toplumun geri 

kalanını, hatta depremi yaşamamış ve sonradan dünyaya gelmiş bireyleri 

bile etkileyebilmektedir. Özellikle ailelerdeki genç üyelere, travma 

yaşantısını deneyimlemedikleri halde, ailenin diğer üyeleri kaynaklı olarak 

travmanın etkilerinin aktarılmasına travmanın kuşaklararası aktarımı 

denmektedir (Kaitz et al, 2009). Aile büyükleri bilinçli ya da bilinç dışı bir 

şekilde bu aktarımı gerçekleştirebilmektedirler (Rowland-Klein & Dunlop, 

1998).   
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Depremi travmatik bir olay olarak değerlendirdiğimizde, depremin kısa 

ve uzun süreli etkilerini, kimlerin daha kolay etkilendiğini, kimlerin ve 

hangi özellikteki insanların deprem travmasına karşı dirençli olduğunu ve 

travmanın kuşaklararası aktarımını belirlemek, gelecekte depreme karşı 

dirençli ve bilinçli nesillerin yetiştirilmesi anlamında oldukça önemli bir 

bilgi kaynağı oluşturacaktır. Ülkemizdeki ağır hasarlı depremlerden biri de 

1999 yılında merkez üssü Gölcük/Değirmendere olan 45 saniye süren 7.4 

şiddetindeki depremdir. Başbakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara 

göre depremde 17.127 ölü, 24.000 yaralı olmuş, 130.000 ev ve 16.000 

işyeri ağır hasar almış ya da yıkılmıştır. Depremin nüfus yoğunluğunun 

yüksek olduğu bir bölgede gerçekleşmesi, can ve mal kaybının da fazla 

olmasına sebep olmuştur. Deprem sonrası yapılan çalışmalardan birinde 

Değirmendere ve Avcılar merkezli psikolojik destek yerleşkelerinden 

alınan verilere göre bölgede her dört kişiden birinde travma sonrası stres 

bozukluğu saptanmıştır. Depremden sonra uzun zaman geçse bile ruhsal 

sorunların azalmadığı sonucuna varılmıştır.  Bu çalışmada 

Değirmendere'de 1200, Avcılar'da 800 kişiyle görüşülmüştür. Travma 

Sonrası Stres Bozukluğu oranının Değirmendere'de % 24, Avcılar'da % 13 

olduğu görülmüştür (Kılıç, 2001). Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bir 

başka sonuç ise Travma Sonrası Stres Bozukluğu oranının zamanla 

azalmamasıdır (Kılıç, 2005). Yıkıcı etkisi çok yoğun hissedilen Gölcük 

depremi insanların ruhsal yaşantısını da etkilemiştir. Bu deprem sonrası 

yardım alan insanlarla yapılan bir araştırmada, temel sorunların psikolojik 

sorunlar başlığı altında toplanan, uyku bozuklukları, bunalım, depresyon 

ve bozuk sinirler gibi sorunlar olduğu ifade edilmiş ve bu sorunların diğer 

tüm sorunların %45ini oluşturduğu belirtilmiştir (Akaya ve diğ., 2001). 

Ancak bu travmatik olaylar yalnızca travma mağdurlarını 

etkilememektedir. Travmatik bir olay yaşandığında, bu olayı doğrudan 

yaşamamış olan kişiler de etkilenebilir. Literatürde ikincil travma olarak 

adlandırılan bu durum travmanın aktarımını desteklemektedir (Levin ve 

diğ.,  2011). Ancak, travmanın aktarımı bununla da sınırlı değildir. İkincil 

travma ile birlikte travmanın etkilerinin sonraki kuşaklara aktarımı ile ilgili 

olarak travmanın kuşaklararası aktarımı da araştırma konusudur. 

travmanın kuşaklararası aktarımının tanımına bakıldığında, çocukların ya 

da sonraki kuşakların, ailelerinin ya da bir önceki kuşağın yaşadığı 

travmanın ağır etkileri ile psikolojik olarak baş etmesi diye tanımlandığı 

görülmektedir (Rudden, 2009). Bir başka tanımda ise, travmanın 

kuşaklararası aktarımı, ailenin genç bireyinin doğrudan travmatik olaya 

maruz kalıp kalmamasından bağımsız olarak travma etkisinin bu zorluğu 

yaşamış bir aile bireyinden genç olan diğer aile bireyine aktarımı olarak 

ifade edilmiştir (Kaitz ve diğ., 2009). Literatürde travmanın kuşaklararası 

aktarımı ile ilgili olarak mağdur ailelerin yaşadığı yoğun travma etkilerinin 

çocuklarında ve sonraki kuşakta ortaya çıktığı sonucu görülmektedir. Bu 

konu ile ilgili yapılan araştırmalar, travma yaşamış ailelerde görülen etkiler 
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ile çocuklarında benzer etkilerin gelişmesi arasında bir bağlantı olduğu 

konusunda delil niteliğinde bilgi sağlamaktadır. Ayrıca, geçmişteki travma 

anılarının travma yaşamış ailelerin çocuklarına iletildiği bir mekanizmadan 

da söz edilmektedir. Bu bağlamda, kuşaklararası travma teması, ailenin 

travma yaşantısı ile ailelerin çocuklarında görülen travmatik sonuçlar 

arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar üzerinden ilerlemektedir (Pearlman & 

Courtosis, 2005). Bununla tutarlı olarak, ilk çalışmalarda hayatta 

kalanların çocuklarının klinik özelikleri üzerinde durulmuş ve bu grubun 

psikopatolojik özelliklerine odaklanılmıştır. Literatürde tekrarlanan birçok 

ortak tema, ikinci kuşağın hayatlarını etkileyen dinamikler olarak 

belirtilmiştir. Ailenin aşırı koruyuculuğu, dünyaya güvenmeme, kronik 

üzüntü, hep-mevcut tehlike korkusu, eğitim başarısı konusunda yoğun 

baskı ve ayrılık kaygısı bu temalardan bazılarıdır (Barocas & Barocas, 

1979). Bu temalardan ayrılık kaygısı en yaygın görülen sorun kaynağıdır. 

Hayatta kalan ailelerin aile-çocuk ilişkilerindeki çocuklarını aşırı 

korumaları, dünyayı tehlikeli bir yer olarak görme konusunda çocuklarını 

cesaretlendirmeleri ve kendilerini tehlikeye karşı tek korunak olarak 

görmeleri gibi özellikler çocuklarda görülen bu belirtilere katkı 

sağlamaktadır (McGlothlin, 2016). Atalarının travmasını taşıyan kişilerde 

okul fobisi, agorafobi, üzüntü, utanç, kendine zarar verme ve psikosomatik 

belirtiler gibi semptomlar görülmektedir (Charles, 2003). Görüldüğü üzere 

travmanın kuşaklararası aktarımını destekler nitelikte birçok veri 

bulunmaktadır. Bu verilerin travmanın kuşaklararası aktarımının varlığını 

kanıtladığı düşünülürse bu aktarımın nasıl ve ne sebeple gerçekleştiği de 

inceleme konusudur. Bununla paralel olarak yapılan bu araştırma, kuşaklar 

arası aktarım bağlamında can ve mal kaybının çok yoğun yaşandığı merkez 

üssü Gölcük olan 1999 depremini yaşamış bireylerin depreme bağlı travma 

yaşantılarını ve bu travmayı çocuklarına aktarıp aktarmadıklarını anlamayı 

sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Gölcük depremi ile çeşitli açılardan 

yapılan araştırmalarda, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı ve depresyon 

yaşantıları, kronik psikolojik etkiler, deprem sonrası travmayı algılama, 

sosyal destek sistemleri hatta afet gönüllüleri ile yapılan çeşitli çalışmalar 

mevcuttur (Özgentürk Ayaksız, 2004; Dizer, 2008; Tanrıdağlı, 2005; 

Bedirli, 2014; Güven, 2010). Ancak depremin yarattığı travmanın 

kuşaklararası aktarımını sorgulayan herhangi bir çalışma mevcut değildir. 

Yaşanan travmanın çocuklara aktarımı ile ilgili Kıbrıs’lı Türk annelerin 

savaşla ilgili travma deneyimlerini çocuklarına aktarmalarını inceleyen bir 

doktora tezinden (Özüorçun Küçükertan, 2013) başka herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Annenin savaş travmasının, çocuğun yaşam 

doyumu ile büyük ölçüde ilişkili olduğunu gösteren çalışma, deprem 

travmasının aktarımı konusundaki şüpheyi doğrular niteliktedir.  

Deprem gibi travma sebebi olabilecek bir doğal afetin yaşandığı ve 

yaşanabilme olasılığının yüksek olduğu ülkemizde bu felaketin ruhsal 

etkilerini anlamak ve bu etkilere hazır bireyler yetiştirmek oldukça 
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önemlidir. Bu anlamda, risk gruplarının belirlenmesi ve olası travmanın 

olumsuz ruhsal etkilerine dirençli nesiller yetiştirmeye yönelik 

çalışmaların yapılması gerekmektedir (Kılıç, 2005). Bu bağlamda yapılan 

bu araştırma, deprem ile birlikte ailelerin yaşadıkları güçlükleri, bu 

güçlüklerle baş etme biçimlerini ve travma sebebi olabilecek bu yaşantının 

çocuklarına aktarımını daha yakından ve derinlemesine anlamak amacıyla 

niteliksel olarak yapılmıştır.  

2. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, depremi yaşamış bireylerin depremle 

ilgili travmalarını depremi yaşamamış çocuklarına aktarıp 

aktarmadıklarının incelenmesidir. Dinamik ve karmaşık süreçleri 

incelemede etkin olan nitel yöntemler ile deprem travmasının ve bu 

travmanın aktarılmasına katkısı olan faktörleri detaylı bir şekilde 

tanımlamak, anlamak ve açıklamak amaçlanmıştır. 

Aşağıdaki sorulara araştırmanın amacı doğrultusunda cevap aranmıştır: 

1. Katılımcılar 1999 Gölcük deprem yaşantısını nasıl 

tanımlamaktadır? 

2. 1999 Gölcük depremini yaşamış ailelerde travmanın kuşaklararası 

aktarımı bağlamında hangi tepkiler görülmektedir? 

3. 1999 Gölcük depremini yaşamış ailelerin deprem travması ile baş 

etme stratejileri nelerdir? 

4.  1999 Gölcük depremini yaşamış ailelerin deprem yaşantısının 

konuşulabilirliği ile ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, 1999 Gölcük depremini yaşamış ailelerin travma 

sebebi olabilecek deprem yaşantılarını, bu travma ile baş etme 

yöntemlerini ve bu ailelerin deprem sonrası dünyaya gelen çocuklarına 

travmanın olası aktarımını derinlemesine incelemek amacıyla nitel 

araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu araştırma, nitel araştırma deseni 

olan olgubilim (fenomenoloji) deseninde yapılmıştır. Farkında olduğumuz 

ancak ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımız olgulara odaklanan olgubilim 

(fenomenoloji) bireylerin bir olguyla ilgili duygu, düşünce ve 

davranışlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 

2013; Cresswell, 2003). Bu araştırmada, bahse konu olgu 1999 Gölcük 

depremini yaşamış ailelerin depremle birlikte ve depremden sonra ortaya 

çıkan etkiler dikkate alınarak yaşadıkları travmanın deprem sonrası 

dünyaya gelen çocuklarına aktarımıdır. Bu bağlamda, ailelerin deprem 

yaşantıları ve çocuklarının bu yaşantılarla ilgili algısı, deprem travmasının 

aile işleyişinde ebeveyn ve çocuklar üzerindeki etkileri, ailelerin deprem 
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travması ile baş etme yöntemleri ve deprem yaşantısının konuşulabilirliği 

teker teker ele alınmıştır.  

4. Çalışma Grubu 

Veri kaynaklarının, araştırmaya konu olan olguyu deneyimlemiş ve 

bunu yansıtabilecek kişiler ya da gruplardan oluşturulduğu olgubilim 

(fenomenoloji) araştırma deseninde, ölçüt örnekleme yönteminin tercih 

edilmesi uygun bulunmaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2013). Çalışma öncesi 

oluşturulan ölçütler; 

1. Çalışmada yaşanan depremin etkilerinin en yoğun hissedildiği yer 

olması açısından Gölcük’ün ve burada ikamet edenlerin tercih edilmesi.  

2. Depremi yaşamamış ancak depremden 2 ya da 3 sene gibi kısa bir 

süre sonra dünyaya gelen bireylerden faydalanabilmek amacıyla 7 ve 8. 

Sınıf öğrencilerinin tercih edilmesi.  

3. Ailesi bu depremi yaşamış öğrenciler ve ailelerinin seçilmesi olarak 

belirlenmiştir.  

Araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir ve 

araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 1999 

Gölcük depremini yaşamış 28 anne, 3 baba, 1 anneanne olmak üzere aile 

üyeleri ve bu ailelerin deprem sonrası dünyaya gelmiş 30 çocuğundan 

oluşmaktadır. Bu amaçla Gölcük’te bulunan ortaokullarda eğitim 

görmekte olan 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden ailesi bu depremi yaşamış 

öğrencilere ulaşılmış ve bu öğrenciler ve aileler ile görüşülmüştür. 

Araştırmada derinlemesine görüşme ve birden fazla zamanda yapılacak ve 

birbirine mantıksal olarak bağlı görüşmeler yapılması amaçlanmış ve bu 

nedenle belirlenen aile üyeleri ve çocuklar ile görüşülmüştür (Şimşek ve 

Yıldırım, 2013). Araştırmada 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin tercih edilmesinin 

sebebi bu grubun depremi yaşamamış ancak depremden 2 ya da 3 sene gibi 

kısa bir süre sonra dünyaya gelen bireylerden oluşmasıdır. Yapılacak 

çalışmada Gölcük’ün tercih edilmesi ise yaşanan depremin etkilerinin en 

yoğun hissedildiği yer olmasıdır (Kılıç, 2005). 

Katılımcıların sosyodemografik bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Çalışma grbunun sosyodemografik özellikleri 

  Cinsiyet Yaş 
Medeni 

Durum 

Eğitim 

Durumu 
Meslek 

Çocuk 

Sayısı 

1. A K 37 Evli İlkokul İşçi 2 

2. B K 38 Evli İlkokul Ev hanımı 5 

3. C E 38 Evli Ortaokul Şoför 3 

4. C K 33 Evli Ortaokul Ev hanımı 3 

5. D K 45 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

6. E K 40 Evli İlkokul Ev hanımı 2 

7. F K 44 Evli Ortaokul Ev hanımı 3 

8. G K 37 Evli İlkokul Ev hanımı 4 
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9. H K 52 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

10 I  E 54 Evli Lise Emekli 3 

11. I  K 49 Evli Ortaokul Ev hanımı 3 

12. İ  K 34 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

13. J  K 40 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

14. K  K 37 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

15.  L K 53 Evli İlkokul Ev hanımı 7 

16 M K 43 Evli İlkokul Ev hanımı 4 

17. N K 38 Evli Ortaokul Ev hanımı 3 

18. O K 44 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

19 Ö K 42 Evli İlkokul Ev hanımı 2 

20. P K 34 Evli İlkokul Ev hanımı 4 

21. R K 36 Evli İlkokul Ev hanımı 2 

22. S K 36 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

23. Ş E 40 Evli Lise İşçi 2 

24. T  K 45 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

25. U K 40 Evli Ortaokul Ev hanımı 4 

26. Ü K 35 Boşanmış Lise Ev hanımı 1 

27. V K 40 Evli İlkokul Ev hanımı 2 

28. Y  K 41 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

29 Z K 36 Evli Ortaokul Ev hanımı 2 

30 Q K 63 Evli İlkokul Ev hanımı 3 

31. W K 40 Evli İlkokul Ev hanımı 5 

32. X K 49 Boşanmış İlkokul Hizmetli 2 

Katılımcı grubun büyük çoğunluğu depremde en az bir akınını 

kaybetmiş, göçük altında kalmış veya bir yakınını sağ veya ölü vaziyette 

göçükten çıkartmıştır.   

5. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada üç türlü veri toplama aracından yararlanılmıştır.  

Bilgilendirilmiş Onam Formu: Katılımcıların araştırma hakkında 

bilgilendirilmesine yönelik Bilgilendirilmiş Onam Formu verilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: 1999 Gölcük depremini yaşamış ebeveynler yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, evlilik süresi ve sahip olunan 

çocuk sayısı gibi kişisel bilgilere ilişkin Kişisel Bilgi Formunu 

cevaplandırmışlardır. 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları: Olgubilim (fenomenoloji) 

araştırma deseninde sıkça kullanılan görüşme, olgularla ilgili algı ve 

deneyimleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla tercih edilmektedir. Bu 

araştırmada yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış 

şekilde yapılabilen görüşme türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme türü 

tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, mevcut sorulara cevap 

aramakla birlikte derinlemesine ilerlemeye de izin vermektedir (Şimşek ve 

Yıldırım, 2013; Büyüköztürk ve diğ., 2009). Bu araştırmada kullanılan ve 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formları, ailenin deprem anında ve sonrasında 
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yaşantı, travma ve bunun çocuklara aktarımını araştırmaya yönelik aile 

formu ve çocukların ailelerinin deprem yaşantısı ile ilgili algılarını 

öğrenmek amacıyla bu ailelerin deprem sonrası dünyaya gelen çocuklarına 

yönelik çocuk formu olmak üzere iki türlüdür. Aşağıda formların içerikleri 

yer almaktadır.  

Aileler için yarı yapılandırılmış görüşme formu:  

• Deprem anını anlatır mısınız? 

• Depremden hemen sonra neler yaptınız? 

• Deprem anında ve depremden sonra neler hissettiniz? 

• Depremde bir yakınınızı kaybettiniz mi? Neler hissettiniz? 

• Depremden sonra hayatınızda neler değişti? 

• Deprem sonrası psikolojik destek aldınız mı? 

• Depremden ne kadar zaman sonra ve nasıl deprem öncesi yaşantınıza 

döndünüz? 

• Deprem sonrası ve deprem öncesi yaşantınızda neler değişti? 

• Çocuğunuz dünyaya geldiğinde neler hissettiniz? 

• Çocuğunuza deprem yaşantınızı anlattınız mı? (Anlattıysanız) Nasıl 

anlattınız? 

• Şu anda deprem ile ilgili haberler duyduğunuzda ya da deprem 

yaşantınızı anımsatacak bir şeyle karşılaştığınızda neler hissediyorsunuz? 

Çocuklar için yarı yapılandırılmış görüşme formu:  

• Deprem deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? 

• Deprem ile ilgili bir hikaye biliyor musunuz? (Biliyorsanız) anlatır 

mısınız? 

• Aileniz 1999 Gölcük depreminde neler yaşamış? Bildiğiniz kadarıyla 

anlatır mısınız? 

• Şu anda bir deprem olsa siz nasıl tepki verirsiniz? 

• Şu anda bir deprem olsa aileniz nasıl tepki verir? 

6. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanabilmesi için öncelikle gerekli kurumlardan izin 

alınmıştır. Katılımcılara araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgi 

verilmiş katılmayı kabul eden katılımcılar Onam ve Kişisel Bilgi Formunu 

cevaplandırmıştır. Yapılan görüşmelerin daha sonra 

değerlendirilebilmeleri için kayıt altına alınacağı ve bu kayıtların isimler 

ya da ailelere ait bilgiler belirtilmeksizin yazılı rapor haline getirileceği 
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bilgisi katılımcılarla paylaşılmıştır. Görüşmelerde katılımcıların yararı 

gözetilerek, duygusal açıdan zorlanmamalarına özen gösterilmiştir. 

Görüşmenin başında tüm katılımcılara herhangi bir aşamada sıkıntı 

yaşadıklarını hissettiklerinde görüşmeyi bitirme hakkına sahip oldukları 

ifade edilmiştir. Görüşme, yapılandırılmış sorularla sınırlı kalmamış, kimi 

zaman katılımcıların kendi deneyimlerini rahatça aktarabilmeleri 

sağlanmıştır.  

7. Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak adına verilerin detaylı bir 

şekilde raporlanması, katılımcılardan alıntı yapılması ve buna bağlı olarak 

sonuçlara varılması yolu izlenmiştir. Araştırmada iç güvenirliği arttırmak 

amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 

katılımcıların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda, kendilerini 

samimiyetle ifade edebilecekleri bir ortam yaratılmaya gayret edilmiş ve 

anlatılara yeterli süre verilerek çalışılmıştır. nitel araştırmalarda nicel 

anlamda genel geçer sonuçlar ortaya koymak yerine araştırmaya konu 

olgunun kendi gerçekliği içinde mevcut grup, ortam ve zamana göre 

değerlendirilmesinin yapılmaktadır (Şimşek ve Yıldırım 2013). Bu 

bağlamda araştırma sonucu genellenememekte ancak mevcut grup 

üzerinden bazı çıkarım ve tespitlerde bulunmaktadır.  

8. Verilerin Çözümlenmesi 

Yapılan görüşmeler sonrasında ses kayıtlarının yazıya dökülmesi 

gerçekleştirilmiştir. Yazılı hale gelen görüşmelerde veri analiz yöntemi 

olarak içerik analizi kullanılmıştır. Sosyal bilimlerde oldukça sık tercih 

edilen içerik analizi, nitel araştırma ile elde edilen öznel ve dağınık 

durumdaki verileri nesnel ve sistematik hale getirmeye yardımcı 

olmaktadır (Büyüköztürk ve diğ., 2009). Bu araştırmada da öncelikle 

veriler belirlenen kavramsal çerçeve içerisinde incelenerek ilgili temalar 

ve kodlar belirlenmiştir. Veri analizinde elle kodlama yapılmıştır. Yazılı 

metin haline getirilen görüşmeler kodlama aşamasında anlamlı parçalara 

ayrılmış ve bu parçaların kavramsal dayanağı belirlenmiştir. Kodların 

tespiti için birbiriyle ilişkili ya da anlam bütünlüğü olan parçalar 

adlandırılmıştır. Daha sonra belirlenen kodların sayısal olarak frekansları 

belirlenerek nicel hale getirilmiştir. İstatistiksel içerik analizi olarak 

adlandırılan, sözel verilerin sayısal verilere dönüştürülmesini ifade eden bu 

yöntemle araştırmanın güvenirliği artırılmaya, verilerin yorumlanmasında 

yanlılıktan kaçınmaya ve kodlar ve temaların karşılaştırmasını 

yapabilmeye çalışılmıştır. Oluşturulan kodlar neticesinde, kodları bir araya 

getiren kategoriler ve kategorileri bir araya getiren temalar oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu noktada, kodların ortak noktalarına dikkat edilerek 

temalar oluşturulmuştur. Sonuç olarak, veriler düzenlenmiş ve 

açıklanmıştır. En son aşamada ise araştırmacı literatüre dayalı olarak 
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ortaya konan bulguları açıklayıcı yorumlarda bulunmuştur. Yorumlar ve 

bulgular bağlamında sonuç ve öneriler sunulmuştur.  

9. Bulgular 

Toplanan verilerin kodlanması sonucunda 4 genel tema ortaya 

konmuştur. Bu genel temalar;  

1. Deprem yaşantısının tanımlanması,  

2. Deprem travmasının ailedeki etkileri,  

3. Deprem travması ile baş etme yöntemleri  

4. Deprem yaşantısının konuşulabilirliği şeklindedir.  

4 genel temanın altında alt temalar ve kategoriler bulunmaktadır.  

Tema 1: Deprem Yaşantısının Tanımlanması: Deprem gibi doğal afetler 

yıkıcı özellikleri nedeni ile fiziksel etkiler ortaya çıkarabildiği gibi, ani ve 

beklenmedik oldukları için insanların duygu durumunu da etkilemektedir 

(Akaya ve diğ., 2001). Bu bağlamda, deprem yaşantısının tanımlanması 

fiziksel ve duygusal etkilerine göre olmak üzere iki kategori altında 

toplanmıştır. 

Tablo 2: Tema 1 Deprem Yaşantısının Tanımlanması 

Kodlar- Fiziksel Etkilerine Göre Frekanslar 

Çocuk Ebeveyn 

Felaket 

Yıkım/Hasar 

Sarsıntı/Sallantı 

Kıyamet 

Ölüm/Can kaybı 

Yardım Çığlıkları 

Gürültü/Ses 

6 3 

13 22 

9 17 

0 8 

11 17 

1 11 

0 13 

Kodlar- Duygusal Etkilerine Göre 

Korku 7 16 

Şaşkınlık 0 14 

Üzüntü 2 11 

Panik 2 4 

Çaresizlik 3 4 

Pişmanlık/Suçluluk 0 2 
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Görüldüğü üzere, çocukların, depremin duygusal etkilerinden çok 

fiziksel etkilerine göre anlattıkları ortaya konmuştur. (yıkım/hasar, 

sarsıntı/sallantı, ölüm/can kaybı v.b.). Ancak depremde ailesinden birini 

kaybetmiş ebeveynlerin çocuklarının, depremin fiziksel etkileri kadar 

duygusal etkilerinden söz ettikleri belirlenmiştir. Ebeveynlerin ise, 

depremin duygusal etkilerinden korku, şaşkınlık ve üzüntüye daha fazla; 

panik, çaresizlik ve pişmanlık/suçluluğa daha az vurgu yaptığı 

belirlenmiştir. Panik, çaresizlik ve pişmanlık/suçluluğa vurgu yapan 

ebeveynlerin ise depremde göçük altında kalmış ya da çocuğunu kaybetmiş 

ebeveynler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Tema 2: Deprem Travmasının Ailedeki Etkileri: Katılımcılarla yapılan 

görüşmeler sonrasında, travma mağduru ailelerde travmanın kuşaklararası 

aktarımı bağlamında görülen aşırı koruyuculuk, hep-mevcut tehlike 

korkusu (Barocas & Barocas, 1979), duygu ve endişeleri çocuğa yansıtma 

(Schore, 2001), yerine koyma (McGlothlin, 2016) ve bu ailelerin 

çocuklarında görülen çocuğun ebeveyn rolüne bürünmesi (Harkness, 

1991), travma mağduru ailelerin durumuna ilişkin yüksek farkındalık, 

travmayı deneyimlemişçesine içselleştirme (Rowland-Klein & Dunlop, 

1998) etkilerinin görüldüğü belirlenmiştir. Bu nedenle deprem travmasının 

ailedeki etkileri, ebeveyn ve çocuk üzerindeki etkileri olmak üzere iki 

kategori altında ele alınmıştır. 

Tablo 3: Tema 2 Deprem Travmasının Ailedeki Etkileri 

Kodlar- Ebeveyn Üzerindeki  Frekanslar 

Aşırı Korumacılık 
5 

Hep-Mevcut Tehlike Korkusu 12 

Duygu ve Endişeleri Çocuğa Yansıtma 8 

Yerine Koyma 3 

Kodlar- Çocuk Üzerindeki 

Çocuğun Ebeveyn Rolüne Bürünmesi 1 

Travma Mağduru Ailelerin Durumuna İlişkin Yüksek 

Farkındalık 

3 

Travmayı Deneyimlemişçesine İçselleştirme 7 

 

Şimdiki zamanda hep mevcut tehlike korkusu yaşadığını ifade eden 

katılımcıların, deprem travmasını atlatmakta güçlük çektiği ya da 

atlatamadığı ve travma ile baş etme stratejilerinin yetersiz kaldığı tespit 

edilmiştir. Örneğin katımlıcılardan R “Oğlum sonradan baya sonradan 
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oldu zaten. Sanki sürekli onu kontrol altına, deprem olursa yanımda yatsın, 

ilgileneyim, sen orada yat ben burada yatayım. Evde tedbirli oluyoruz. 

Daha dikkatli oluyoruz. Daha bir farklı oluyor. Öbürünü de zaten aldık 

elimize, hemen kapıya kaçtık zaten” ifadeleri aşırı korumacı düşünce ve 

davranışa örnek teşkil etmektedir.  

Sağlıklı baş etme stratejilerine sahip olmayan ebeveynlerin bazılarının 

ise, duygu ve endişelerini çocuklarına yansıttıkları görülmüştür. Bu 

konuda H’nin çocuğuna depremi anlatışı ile ilgili olarak verdiği ifadesinde 

yer alan şu cümleler örnek olarak gösterilebilir; “Depremi anlattım sonra. 

Sürekli hüzünleniyorum aralarda. Sordu bana ne oldu, ne etti. Abisini 

anlattım, böyle oldu dedim. Keşke tanısaydın falan dedim. Fotoğrafları var. 

O da öyle işte. O da öyle tanıdı. Aynı kursa E.’yi de verdim. E. orda çok 

korktu birkaç gece. Tabi o zaman bina çok yüksekti. Şimdi üç katlı. 

Hocasına gittim, söyledim. E. çok korkuyor, gece kalmak istemiyor burada 

dedim. Benim de kardeşim burada vefat etti dedi. İkisi beraber arkadaştılar 

dedi. E. ben de öleceğim, deprem olacak, burada ben de öleceğim. Abim 

burada mı yatıyordu, şurada mı yatıyordu gibi. E. biraz düşünceli. Böyle 

şeyleri inceden düşünüyor”.  

Bilinç seviyesinde aktarımda bulunan ebeveynlerin aşırı korumacılık 

şeklinde yansıtmada bulunduğu, bilinçdışı aktarımda bulunanların ise 

dünyaya yeni gelen çocuğunu vefat edenin yerine koyan bir başka deyişle 

yerine koyma mekanizmasını işletenlerde yaşandığı tespit edilmiştir. Bu 

konudaki pek çok ifadeye örnek olarak M’nin “Çocuğum olduğu zaman 

çok mutlu oldum. Hem mutlu oldum hem üzüldüm. Elif de ona benziyordu 

doğduğunda. Yani iki şeyi bir anda yaşadım. Kızdı o da” ve katılımcı 

U’nun “Depremi yeni yaşadığım için küçük oğlumda mesela bir yıllık 

deprem olmamıştı bile, üzerinden geçmemişti bir yıl, ben çünkü üç aylık 

hamileydim. O 2000 doğumlu, kışın doğdu. Çok sevinemedim. Çünkü 

daha o şeyi atlatamamıştım ki” ifadeleri verilebilir.  

Deprem travmasının çocuklar üzerindeki etkilerinden en belirgin olan 

travmayı deneyimlemişçesine içselleştirme bağlamında M’nin kızının 

“Deprem deyince aklıma direk ablam geliyor. Çok üzülüyorum ve 

korkuyorum tekrar olacak diye. Hatta çok ani bir ses oldu mu hemen 

kaçasım geliyor” ifadeleri annede görülen hep-mevcut tehlike korkusu ile 

ilişkili kaçma tepkisinin çocuğa da aktarıldığını göstermektedir. 

Tema 3: Deprem Travması İle Baş Etme Yöntemleri: Bu araştırmada, 

katılımcıların deprem travması ile baş etme yöntemlerine bakıldığında 

kaderci yaklaşım, çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek 

(Karancı ve diğ., 1999) olmak üzere dört kategori tespit edilmiştir.   
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Tablo 4: Tema 3 Deprem Travması İle Baş Etme Yöntemleri 

Kodlar- Kaderci Yaklaşım  Frekanslar 

Dini Baş Etme 
4 

Olduğu Gibi Kabullenme 5 

Kodlar- Çaresiz Yaklaşım 

Hayatın Anlamsızlaşması 2 

Unutmaya Çalışma 3 

Alışmak 5 

Kodlar- İyimser Yaklaşım  

Olumlu Değerlendirme  8 

Kodlar- Sosyal Destek  

Psikolojik Destek 3 

Aile/Arkadaş Desteği 4 

 

Dini baş etme mekanizmasını kullananların, katılımcı G’de görüldüğü 

gibi, “Herkesin olaya bakış açısı çok farklı oluyor tabi. Benim şahsi fikrim, 

şahsi düşüncem insan bana göre imanı kuvvetli olunca ya da kadere 

inanınca Allah’tan geldiğine inancı kuvvetli olunca daha çabuk atlatıyor 

diye düşünüyorum” yada ifadesine benzer depremin ilahi bir uyarı ya da 

sınav olduğunu kabul ederek suçluluk duygusunu azaltmaya çalıştıkları 

değerlendirilmiştir. 

 Çaresiz yaklaşım kullanan katılımcıların kaderci yaklaşımı tercih 

edenlere göre travmayı atlatmakta güçlük çektikleri tespit edilmiştir. 

Özellikle kayıp yaşamış ya da enkazda kalmış olan bu katılımcıların 

yaşadıkları duygu yoğunluğu yapılan görüşmeler sırasında belirlenmiştir. 

İyimser yaklaşımı kullanan katılımcıların ise nispeten depremin merkez 

üssünden daha uzak olan, daha az can ve mal kaybı yaşayanlar olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca bu kesim deprem sonrası öncesine oranla daha iyi 

maddi şartlara sahip olan gruptur. Bu katılımcıların iyimse olarak nitelenen 

ifadeleri deprem sürecinde diğer insanlara nispeten daha az yaşadıkları can 

ve mal kaybına vurgu yapan cümlelerini betimlemek için kullanılmıştır. 

Örneğin Katılımcı M bu durumu “Tabi mantıken düşünemiyorsun o 

zaman. Sonra hiç biri sağ çıkmasaydı ne yapacaktım diyorum. Ya eşim 



Azize Nilgün Canel, Lütfiye Balcı | 503 

 

gitseydi. Eşim gitseydi daha zor olacaktı. Eşi gidenler var, çok 

komşularımdan. Yaşamadılar, çok şeylik çektiler. Durup konuşuyoruz, 

acısı daha büyük. Evinin büyüğü gitmiş, bütün düzeni bozulmuş. Bir çocuk 

gitti tamam ama yine var çocuğun, mantıken düşündüğün zaman. Bir daha 

doğdu” cümleleri ile ifade etmiştir.  

 Ayrıca yapılan görüşelerde, 1999 Gölcük depremi gibi toplu bir travma 

sebebi neticesinde gerekli ve yeterli psikolojik desteğin sağlanamadığı 

değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın katılımcılarından psikolojik destek 

alabilenlerin çadırkentte kalanlarla sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Deprem 

travmasını atlatamadığı halde psikolojik destek almayı reddeden 

katılımcılar da bulunmaktadır.  

Tema 4: Deprem Yaşantısının Konuşulabilirliği: Kuşaklararası iletişim 

kapsamında travmanın konuşulabilirliğinin, tamamen sessizlik ile 

korkutucu deneyimlerin açık bir şekilde paylaşılması arasında değiştiği 

belirtilmektedir (Rowland-Klein & Dunlop, 1998). Bu bağlamda bu 

araştırmanın en dikkate değer sonuçlarından biri olan deprem yaşantısının 

konuşulabilirliği sessizlik ile detaylı anlatım olmak üzere iki kategoride ele 

alınmıştır. 

Tablo 5: Tema 4 Deprem Yaşantısının Konuşulabilirliği 

Kodlar- Sessizlik Frekanslar 

Deprem Yaşantısını Anlatmama 
5 

Kodlar- Detaylı Anlatım 

Deprem Yaşantısını Anlatma 26 

Katılımcıların önemli bir çoğunluğunun deprem yaşantısını çocuklarına 

anlattıkları tespit edilmiştir. Ancak bununla birlikte deprem yaşantısından 

hiç bahsetmemiş ya da anlatmaktan kaçınan katılımcılar da belirlenmiştir. 

Sessizliği tercih eden katılımcılarla birlikte depremi detayları ile 

çocuklarına anlatan, hatta eski görüntülerin bulunduğu videolar izleten 

katılımcılar da vardır. Örneğin Katılımcı F; “Anlattık. Çok defa 

konuşurken. Yaşadıklarımızı, neler olduğunu, sesini, gürültüsünü. Bir de 

ben o gün hiç olmadığım kadar huzursuzdum, rahatsızdım. Hem ruhen, 

hem bedenen çok kötüydüm. O gece deprem oldu. Böyle günlerde de bir 

sıkıntım oldu mu bir şey yaşayacakmışım gibi geliyor bana. Bir şey 

olacakmış gibi. Öyle anlattık” ifadeleri ile depremi detaylı bir şekilde 

anlattığını ifade etmiştir.  

Bu noktada ebeveynlerin deprem travmasını sağlıklı bir şekilde atlatıp 

atlatmadıklarının belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Deprem 

travmasını sağlıklı bir şekilde atlatan ebeveynlerin anlatımlarının depremle 
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ilgili dehşet verici hikâyelerden daha uzak ve olası bir deprem anında neler 

yapılabileceğine yönelik olduğu, bunun yanında travmayı sağlıklı 

atlatamamış ebeveynlerin anlatımlarının ölüm, yıkım ve kayıp odaklı 

hikâyeler olduğu tespit edilmiştir. Deprem yaşantısını çocuklarına 

anlatmayan ebeveynlerin ise deprem travmasının kuşaklar arası aktarım 

bağlamında ebeveyn üzerindeki etkilerden aşırı korumacılığın baskın 

olduğu tespit edilmiştir. Bu ebeveynlerin depremi anlatmayarak 

kendilerince çocuklarını koruduklarını düşündükleri 

değerlendirilmektedir. Oysa bu grubun çocuklarıyla yapılan görüşmeler 

travma aktarımının çok yoğun olduğunu göstermektedir. Deprem travması 

ile sağlıklı bir şekilde baş edebilen ve sessizliği ya da detaylı anlatımı tercih 

etmeden, deprem gerçekliği üzerine kurgulanmış bir hikaye üzerinden 

deprem yaşantısını paylaşan ailelerde, bu travmanın kuşaklar arası 

aktarımına rastlanmamıştır. Ancak, bu grup dışında kalan ailelerde 

aktarımın belli özellikleri dikkat çekmiştir. 

10. Sonuç ve Öneriler 

Sonuçlara araştırma soruları bağlamında yer verilmiştir.  

Katılımcılar 1999 Gölcük deprem yaşantısını nasıl tanımlamaktadır? 

Bu araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde, depremi yaşamış 

ebeveynler, ölüm gerçeği ile karşılaşmanın ortaya çıkardığı duygusal 

etkileri yoğun bir şekilde yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar 

tarafından ifade edilen korku (Bedirli, 2014); şok (şaşkınlık), acı (üzüntü) 

(Stevens ve diğ., 1997); panik (Courtois ve diğ., 2012); çaresizlik 

(Schwerdtfeger & Goff, 2007); suçluluk (Ankri ve diğ., 2010) duyguları 

depremin duygusal etkilerindendir. Bunun yanında depremi yaşamamış ve 

ölüm gerçekliğine şahit olmamış çocukların depremin duygusal 

etkilerinden ziyade fiziksel etkilerine vurgu yapmasının sebebi de 

varoluşçu yaklaşımda ifade edilen ölüm gerçekliği ile yüzleşme olgusunun 

oluşmaması olarak değerlendirilebilir (Yalom, 1999). 

Deprem travması sonrasında kişilerin bilgi işleme süreçlerinin, travma 

sonrası sürecin atlatılmasında belirleyici olduğu söylenebilir. Deprem 

sırasında ortamda bulunan birçok uyaran tarafından tetiklenen korku 

ağının genişlediği, bunun sonucunda da bireylerin yoğun korku ile uzun 

süre yaşadıkları sonucuna varılabilir. Bu duruma, deprem sırasında 

elektriklerin kesilmesi sonucu deprem sonrasında ışıksız bir ortamda 

bulunmaktan korkma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca katılımcılardan 

birinin belirttiği depremle ilgisi olmadığı halde ani ve belirgin bir ses olan 

telefon sesiyle irkilmesi ve kaçma tepkisi göstermesi korku ağının 

genişlemesi sonucu ortaya çıkan savaş ya da kaç tepkisine örnek olabilir 

(Brewin & Holmes, 2003).  

Bu araştırmanın sonuçlarından “ebeveynlerin depremin duygusal 

etkilerinden korku, şaşkınlık ve üzüntüye daha fazla” vurgu yapmasının 
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sebebi ise, ne zaman gerçekleşeceği tahmin edilemeyen ve aniden 

gerçekleşen bir doğal afet olan deprem (Brian & McCaughney, 1996) 

karşısında insanların herhangi bir hazırlığının olmaması ve eğitimsiz 

olmaları (Jalali, 2002) gösterilebilmektedir. Ayrıca, “ebeveynlerin panik, 

çaresizlik ve pişmanlık/suçluluğa daha az” vurgu yapması ise varoluşsal 

gerçekliklerden sorumluluk parametresi ile açıklanabilir. Buna göre, 

depremde ciddi can ya da mal kaybı yaşayanların, bu durumdan inşaat 

firmalarını sorumlu tuttukları görülmüştür. Böylece panik, çaresizlik ve 

suçluluk hissini azalttıkları düşünülmektedir (Yalom, 1999). Bununla 

birlikte bu çalışmada panik, çaresizlik ve pişmanlık/suçluluğa vurgu yapan 

ebeveynler de bulunmaktadır. Bu ebeveynler depremde göçük altında 

kalmış ya da çocuğunu kaybetmişlerdir.  Bu katılımcıların ifadeleri, stres 

kaynağı olarak görülen depremin aniden ve hazırlıksız bir şekilde ortaya 

çıkması ve bunun neticesinde kendilerinin hayatta kalması kaynaklı 

suçluluk hissi yaşaması (Sadock & Sadock, 1994) bulgusunu 

desteklemektedir. Bu araştırmada, deprem algısının medeni durum, eğitim 

durumu (Güven, 2010) değişkenlerine göre farklılık göstermediği; ancak 

cinsiyet, enkaz altında kalma ve depremde yakınlarını kaybetme (Bedirli, 

2014) değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Buna 

göre, kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre; enkaz altında kalmış 

olanların olmayanlara göre; depremde yakınlarını kaybetmişlerin 

kaybetmeyenlere göre depremin duygusal etkilerine vurgu yaptığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, yine bu araştırmada deprem 

algısının yaş değişkenine göre farklılık gösterdiği (Dizer, 2008) sonucuna 

ulaşılmıştır. Bir başka deyişle, ebeveynlerin ve çocukların deprem 

algısının farklılık gösterdiği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu 

farklılığın sebebinin yaş değişkeni kaynaklı olmadığı (Güven, 2010), 

deprem sırasında deprem bölgesinde bulunma ve depremi deneyimleme ile 

ilgili olduğu (Dizer, 2008) sonucuna ulaşılmıştır.  

2. 1999 Gölcük depremini yaşamış ailelerde travmanın kuşaklararası 

aktarımı bağlamında hangi tepkiler görülmektedir? Depremi yaşamış 

ailelerde travmanın kuşaklararası aktarımı bağlamında görülen tepkiler 

ebeveynlerde ve çocuklarda görülen tepkiler diye ikiye ayrılmıştır. 

Ebeveynlerde görülen tepkiler aşırı koruyuculuk, hep-mevcut tehlike 

korkusu (Barocas & Barocas, 1979), duygu ve endişeleri çocuğa yansıtma 

(Schore, 2001), yerine koyma (McGlothlin, 2016) iken; çocuklarda 

görülen tepkiler çocuğun ebeveyn rolüne bürünmesi (Harkness, 1991), 

travma mağduru ailelerin durumuna ilişkin yüksek farkındalık, travmayı 

deneyimlemişçesine içselleştirme (Rowland-Klein & Dunlop, 1998) 

olarak belirlenmiştir.  

Ebeveyn tepkilerinden hep mevcut tehlike korkusu bilişsel model 

çerçevesinde bireyin travmayı ve travma sonrası oluşanları değerlendirme 

şekli bağlamında incelendiğinde, deprem sonrası bazı anormal duygu, 
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düşünce ve davranışların geliştiği (suçluluk hissi, güneş tutulmasının 

depreme sebep olduğu düşüncesi, deprem sonrası yüksek binalara 

girmeme, akşamları misafirliğe gitmeme vb.) değerlendirilmiştir. Üstelik 

hala bu anormal duygu, düşünce ve davranışların etkisinde olan ve bunlara 

göre yaşantısını devam ettiren katılımcıların da olduğu görülmüştür. Bu 

noktada, bellek süreçlerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bireyler 

istemli bir şekilde hatırlama çabasında olmasalar bile çevresel hatırlatıcılar 

Gölcük bölgesi için oldukça fazladır. İlçenin geçmişi deprem öncesi ve 

deprem sonrası olarak bariz bir şekilde ayrılmaktadır. Ayrıca, deprem 

travmasının geçmiş ve baş edilebilecek bir durum olarak 

değerlendirilememesi deprem sonrası hep mevcut tehlike korkusunun 

devam etmesine sebep olmaktadır (Ehlers & Clark, 2000). Bunun yanında, 

özellikle bazı katılımcılar için bilişsel modelde bahsedilen travma sonrası 

stres bozukluğu yaşayan kişilerin olayla ilgili anıları hatırlamakta ve sözel 

olarak aktarmakta güçlük çekmeleri, başka herhangi bir uyaranı olayla 

ilişkilendirerek yoğun hisler yaşamaları ve bunun sebebini bilmemeleri 

(Janoff-Bulman, 2004) durumu oldukça açık bir şekilde görülmüştür. 

Örneğin katılımcılardan birinin, sadece deprem dendiğinde bile gözlerinin 

dolduğu ve nefes alıp vermekte güçlük çektiği gözlenmiştir. Kendini neden 

böyle hissettiği sorulduğunda nedenini bilmediğini söylemiş ve sözel 

anlamda deprem yaşantısını aktarması istendiğinde çok genel hatlarıyla, 

fazla detaya girmeden olayı anlattığı görülmüştür. Bu da istemli hatırlama 

mekanizmasının belli bir oranda bastırıldığını ve uyaranlara bağlı 

hatırlamanın daha yoğun hissedildiğini düşündürmüştür (Ehlers & Clark, 

2000). Ebeveyn tepkilerinden hep mevcut tehlike korkusu ise klasik 

koşullanma çerçevesinden incelendiğinde deprem koşulsuz uyaran, 

depreme eşlik eden elektrik kesintisi, deprem sırasında evde bulunma, 

depremin gece uykudayken olması gibi uyaranlar da koşullu uyaranlardır 

(Livanou, 2003). Deprem sonrası eve girmek istememe, ışıkların sürekli 

açık olmasını isteme, gece özellikle deprem saatinde uyanık olma isteği 

koşullu uyaranlardan kaçınma davranışının sürdüğünü göstermektedir. Bu 

durumun ise deprem korkusunu pekiştirdiği ve böylece uzun vadede 

sönmenin hemen gerçekleşmediği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte 

büyük deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin de deprem korkusunun 

sönmesini engellediği düşünülmektedir (Bedirli, 2014). 

Travma yaşamış ailelerdeki hep mevcut tehlike korkusu, ailelerin 

kendilerini güçsüz ve aciz hissetmelerine sebep olmaktadır. Böylece 

aileler, çocukları için güvenilir bir zemin oluşturmakta güçlük 

çekmektedirler (Scechter ve diğ., 2005). Çocukları için oluşturabilecekleri 

güvenilir ortamı ise aşırı korumacılık tepkisi ile yansıtmaktadırlar (Reck 

ve diğ.,  2004, Woodruff- Borden ve diğ., 2002). Hep mevcut tehlike 

korkusu, ve aşırı korumacılık tepkileri ile birlikte duygu ve endişeleri 

çocuğa yansıtma da ebeveynlerin gösterdiği tepkilerdendir. Bu 

araştırmada, ebeveynlerin duygu ve endişeleri bilinç seviyesinde aktarımı 
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ile birlikte bilinçdışı bir şekilde aktarımı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Duygu ve endişelerin bilinç seviyesinde çocuğa yansıtılmasına aşırı 

korumacılık tepkisinin, bilinçdışı seviyede yansıtılmasına ise yerine 

koyma tepkisinin eşlik ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Travmatik duygular ve 

anılar savunmacı bir şekilde ayrıştırıldığında bu deneyimler sıralı bir 

işleyişteki gibi bütünleştirilmez. Bunlar birey ve diğerleri arasındaki 

kişilerarası ilişkide tutarlı ve konuşulabilir bir hikaye şeklinde 

aktarılmazlar. Bunun yerine, çözülememiş bu deneyimler davranış ya da 

vücut dili ile aktarılmaktadır (Bradfield, 2011). Bu durum ise bilinç 

seviyesinde aktarımın yanında bilinç dışı aktarımın nasıl gerçekleşeceğine 

dair fikir sunmaktadır. Nitekim bu araştırmada, ebeveynlerde görülen bazı 

tepkiler ile çocuklarda görülen bazı tepkilerin tutarlılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  İlk olarak, duygu ve endişelerini çocuğuna 

yansıttığı belirlenen sekiz ebeveynden yedisinin çocuğunun, travmayı 

deneyimlemişçesine içselleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, 

depremde çocuğunu kaybeden ve dünyaya yeni gelen çocuğunu vefat 

edenin yerine koyan katılımcıların çocuklarının hepsinde travma mağduru 

ailelerin durumuna ilişkin yüksek farkındalık tepkisi tespit edilmiştir. Bu 

sonuç, ailelerin travmaya maruz kalmasının çocuk yetiştirmelerini 

etkilemesi ve çocuğun yaşam doyumu ile büyük oranda ilişkili olması 

(Özüorçun Küçükertan, 2013) sonucunu desteklemektedir.  

Ayrıca, ebeveynleri ile bağ oluşturmaya çalışan çocukların onların 

deprem travmalarını anlamaya çalışması “empatik travmatizasyon” olarak 

değerlendirilmektedir. Buna göre, çocuklar ebeveynlerinin yaşadıklarını 

anlamaya çalışmakta ve içselleştirmektedirler.  Aileleri için “empatik 

kurtarıcı” olan bu çocukların (Peskin, 2001) yaşanan travmanın psikolojik 

yükünden uzak tutulmaya çalışılırken ebeveynlerinin stresini paylaştıkları 

sonucu ortaya çıkmaktadır (Bradfield, 2013). Travmanın ortaya çıkardığı 

hasarları iyileştirme rolünü üstlenen çocuklar için bu bir zorunluluk olarak 

kabul edilmektedir (Berger, 2014). 

3. 1999 Gölcük depremini yaşamış ailelerin deprem travması ile baş 

etme stratejileri nelerdir? Kaderci yaklaşımı tercih eden katılımcıların dini 

baş etme ya da olduğu gibi kabul etme tepkilerini gösterdikleri 

belirlenmiştir. Dini baş etme tepkisini ortaya koyanların, depremi Allah 

tarafından yapılan bir ikaz ya da sınav olarak değerlendirdikleri, böylece 

travma sebebini kendi kontrolleri dışında bir sebebe bağlayarak suçluluk 

duygusunu azaltmaya çalıştıkları değerlendirilmektedir (Yalom, 1999). 

Mevcut durumu değiştiremeyeceklerini kabul eden katılımcıların ise 

olduğu gibi kabul etme tepkisini verdikleri görülmektedir. Çaresiz 

yaklaşımı tercih eden katılımcıların diğerlerine göre travma ile baş etmekte 

yaşadıkları güçlük, yüksek stres düzeyi ile ilişkili olarak görülmektedir 

(Alkan, 1998). Özellikle depremde enkaz altında kalan ve depremde 

yakınlarını kaybeden katılımcıların yaşadıkları duygu yoğunluğu (Bedirli, 
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2014), bu katılımcıların stres düzeyini ve deprem travmasını sağlıklı bir 

şekilde atlatamadıklarını göstermektedir. Bu kişilerin stres karşısında 

geliştirdikleri hayatın anlamsızlaşması, unutmaya çalışma ve alışma 

tepkileri sorunla ilgili çözüme yönelik adım atmaktan çekindikleri ve 

farkındalıklarını azaltmak için inkarı tercih ettiklerini göstermektedir 

(Scheier & Carver, 1992).  

Katılımcılarda çaresiz yaklaşım yerine iyimser yaklaşımın tespit 

edilmesinde katılımcıların deprem sırasında deprem bölgesinde bulunma 

ve depremi deneyimleme (Dizer, 2008) değişkeninin belirleyici olduğu 

belirlenmiştir. İyimser yaklaşımı kullandığı tespit edilen katılımcılar, 

olayları olumlu değerlendirerek en iyi duruma getirmeye çalışmaktadırlar 

(Scheier & Carver, 1992). 

Aile/arkadaş desteği ile birlikte psikolojik destek de sosyal destek 

olarak belirlenmiştir. Depremin akabinde yetkili kurumların 

depremzedelere maddi destek ve psikolojik yardım ulaştırmaya çalıştıkları 

bilinmektedir. Ancak psikolojik desteğin her depremzedeye 

ulaştırılamadığı araştırma sürecinde yapılan görüşmelerde ortaya 

çıkmıştır. Bireylerin psikolojik durumunu olumsuz etkileyen depremin, 

yalnızca gerçekleştiği yakın zamanı etkilemekle kalmayıp uzun süreli 

etkileri olduğu bilinmektedir. Hala sıkıntıları devam eden 

depremzedelerin, ruhsal hasarlarının iyileştirilmesi gerekmekte ve olası bir 

travma karşısında risk grubunda oldukları unutulmamalıdır (Bacanlı & 

Ercan, 2006).  

4. 1999 Gölcük depremini yaşamış ailelerin deprem yaşantısının 

konuşulabilirliği ile ilişkin görüşleri nelerdir? Sessizliği tercih eden 

ebeveynler, deprem yaşantısını çocuklarına anlatmayarak kendilerince 

onları koruduklarını varsayarak aşırı korumacılık tepkisini 

geliştirmektedirler. Bu ebeveynler, çocuklarını sessizliğe uyumlu hale 

getirmektedirler. Çocuklar, ailenin depremi yaşadığını bilmekte ancak 

ailenin başına ne geldiğini bilmemektedirler (Stuber ve diğ., 2002). 

Sessizliği tercih eden ebeveynler, reddetme ve bastırma gibi baş etme 

yolları kullanmaktadırlar (Abrams, 1999). Ancak, aile tarafından deprem 

yaşantısı hakkında sağlıklı bilgi alamayan çocuklar, depremle ilgili yanlış 

ve tutarsız düşüncelere sahiptirler (Stuber ve diğ., 2002). Ailedeki sözel 

iletişim konusundaki eksiklik, çocukların ailelerinin deprem yaşantısına 

dair kendi gerçekliklerine göre hikayeler üretmelerine sebep olmaktadır 

(Cushman & Cahn, 1985). Örnek olarak, depremde ablasını kaybetmediği 

halde kaybettiğini ifade eden çocuğun ebeveynlerinin deprem yaşantısını 

paylaşmadıkları tespit edilmiştir.   

Sessizlikle birlikte, deneyimlerin açık bir şekilde paylaşılması ve yoğun 

sözel iletişimi tercih eden ebeveynler de bulunmaktadır. Ebeveynlerden 

sözel iletişimi çocuklarını deprem konusunda bilinçlendirmek için tercih 
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edenler olmakla birlikte deprem konusundaki endişe ve kaygılarını 

çocuklarına aktaran ebeveynler de bulunmaktadır. Deprem travması ile 

sağlıklı bir şekilde baş edemeyen ebeveynlerin ölüm, kayıp ve yıkımlara 

vurgu yapan anlatımları hayatta kalanlar çocuklarına iletilen “travmayı 

yaşa ve onu bizim için çöz” bilinçdışı mesajı olarak değerlendirilmektedir. 

Özellikle ailesinde kayıp yaşayan çocukların deprem travması ile ilgili 

kurgu ve canlandırmaları, onların travmayı anlamaya ve aileyi acı çektiği 

geçmişinden uzaklaştırmaya çalışmalarına örnek olarak görülmektedir 

(Rowland-Klein & Dunlop, 1998).  

11. Öneriler 

Ülkemiz gibi deprem bölgesinde bulunan ve bu gerçekten kaçmanın 

mümkün olmadığı bir coğrafyada deprem konusunda daha sağlıklı 

bilişlerin oluşturulmasının ve buna göre deprem anında, sonrasında neler 

yapılabileceğine dair bir yol haritası belirlenmesinin insanların 

bilinmezlikten kaynaklanan korku ve kaygılarını hafifletmede etkili 

olacağı (Brewin & Holmes, 2003) değerlendirilebilir. Ayrıca, uzmanların 

yeterlilikleri ve olası bir kriz durumunu yönetme becerileri oldukça 

önemlidir. 1999 Gölcük depremi sonrası alan çalışması yapan birçok 

uzmanın gönüllülük esasına göre çalıştıkları, travma grubu ile çalışma 

konusunda yeterince deneyime sahip olmamaları, depremzedeler 

tarafından tanımlanamayan bir problem ortaya çıkması ya da acı çeken 

insanların daha fazla acı çekmesine sebep olma korkusu gibi etkenlerin 

istenen olumlu sonuçlara ulaşılamamasına sebep olduğu düşünülmektedir. 

Bu nedenle, deprem gibi travma sebebi olabilecek bir doğal afetin 

yaşandığı ve yaşanabilme olasılığının yüksek olduğu ülkemizde gerekli 

ruh sağlığı hizmetlerini sağlayabilecek uzmanların yetiştirilmesi faydalı 

olacaktır. Bu bağlamda, 1999 depremi sonrası düzenlenen ve belli 

aralıklarla yinelenen psikososyal müdahale hizmetleri eğitimleri uzman 

yetiştirme adına son derece faydalıdır.  

Depremin depremzedeler üzerindeki doğrudan etkileri ile birlikte, bu 

araştırmaya konu olan deprem travmasının kuşaklararası aktarımı da ruh 

sağlığı uzmanları tarafından dikkate alınmalıdır. Araştırmacılar tarafından 

tespit edilen risk gruplarına yönelik önleyici ve koruyucu çalışmaların 

planlanması ve uygulanması gelecekte depreme karşı dirençli ve bilinçli 

nesillerin yetiştirilmesi için oldukça önemlidir. Belli travma tepkileri 

gösteren ailelerin çocuklarında travmanın kuşaklarası aktarımından söz 

edilebilir. Buna göre, bazı aileler ve çocukları deprem travması ile ilgili 

olarak risk grubunu oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak, risk 

gruplarının belirlenmesi ve olası travmanın olumsuz ruhsal etkilerine karşı 

dirençli bireylerin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması faydalı 

olacaktır. Ayrıca, travmanın kuşaklararası aktarımını destekler nitelikte 

yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ortaya çıkan 

veriler çerçevesinde bu aktarımın nasıl ve ne sebeple gerçekleştiği de 
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inceleme konusudur. Bu anlamda, birçok farklı kuram ve model travmanın 

kuşaklararası aktarımını açıklamaya çalışmaktadır. Ancak, yurtdışı 

literatürde bu konu ile ilgili daha fazla araştırma yapıldığı, Türkiye’de bu 

konunun daha sınırlı çalışılmış olduğu belirlenmiştir. Bu noktada, kültürel 

değişkenleri de dikkate alan daha fazla araştırma yapılması faydalı 

olacaktır. 
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THE ANALYSIS OF TECHNO-STRESS AND RISK-TAKING 

BEHAVIOURS OF USERS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE 

 

Hanifi SEVER* 

1. Introduction 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is an air vehicle that is powered by 

aerodynamic forces to hold the vehicle in the air, is pre-programmed and 

generally re-usable after flight by a pilot commanding from the ground 

(Akgün, 2000). 

Remotely controlled air vehicles, in which large fleets can be built in 

the future, are developing more rapidly in the aviation sector. The rise of 

machines flying at any level of the atmosphere (troposphere) with autopilot 

support continues step by step. 

When describing unmanned aerial vehicles, it is emphasized that there 

is no pilot in this flying vehicle. Although these aircraft are considered as 

unmanned, it is important to remember that human intelligence and power 

are important in maintenance, repair, installation, pre-flight preparation, 

navigation, landing preparation and landing operations. 

The rising of drones is mainly used for the film industry, advertising, 

firefighting, search and rescue, agriculture, cadastre and many other areas. 

On the other hand, when we look at the point where today's technology is, 

it seems that we have reached military offensive technology beyond 

military defence systems. 

The steps taken by UAV technology in the civil aviation in the world 

are of great importance. Civil Aviation Directorate General (CADG) in 

Turkey has proposed a set of regulations to monitor the uncontrolled 

development of the UAVs. 

There isn’t any common UAV classification in the world today. For this 

reason, the classification of CADG is preferred in this study. UAV in this 

study includes the vehicles with a maximum take-off weight of up to 25 

kilograms. Thus, this refers to UAV0 and UAV1 in CADG classification. 

The industrial correctness of the parts and equipment used in the UAV 

systems has not been fully proven. For this reason, compared to air vehicles 

on professional air routes, UAV systems frequently break down and 

sometimes cause a variety of accidents. Although it is aimed to reduce 

accidents depending on the developing technology, unless industrial 

calibrations and guaranteed spare parts are not produced, we will able to 
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talk about the existence of accidents that can cause financial burdens and 

legal problems to some extent. 

The aim of this study is to measure the risk-taking and technostress 

levels of UAV0 and UAV1 class UAV systems users. Thus, it can be 

evaluated to ensure proper staffing and suitable work before a UAV user 

assigned to the flight services. 

2. Techno-Stress 

Technology makes our life easier, however the cost, expense, openness 

to renewal can also be a stressor for individuals (Akınoğlu, 1993). 

Technological stress can be defined as the stress created by information 

and other technological systems.  Modern technology, including mixed 

structure of hardware and network connection lines and devices that may 

be difficult to use are relevent to stress element (Barley, 1990). 

According to Akınoğlu’s (1993) study, techno-stress has two basic 

dimensions. These are psychological and medical dimensions. Social 

loneliness, lack of communication, feeling of failure and anxiety disorder 

can be refered to psychological dimension. Medical dimension on the other 

hand could include ophtalmic, spinal and muscular system disorders. In 

this context, individuals are listed in four parts: opponents (traditionalists), 

experimenters (who likes to test), new tech lovers (they try and use every 

new one), and managerial personalities (they prefer innovation based on 

profit-loss and benefit). 

3. Risk-Taking 

There are various definitions in literature used to refer to risk. Sjöber 

(1991) defines it as the probability of occurrence of a situation increasing 

the present negative results. In other words, risk is defined as losses and 

the possibility of not reaching the pre-determined results at a certain time 

(Fikirkoca, 2003, Raftery, 1994). 

Risk tendency is defined as the risk aversion or risk-taking of decision 

makers. It is also conceptualized by psychological tendency, cognitive 

status and past experience (Sitkin and Pablo, 1992). There are two main 

points of risk tendency; prospect theory and consideration of different 

individual factors. Kahneman and Tversky (1979) mention that the 

prospect theory is about choices between the alternatives with their 

probabilities of risk and their known results. The other point is the 

consideration of different individual factors that can influence the risk. 

That is, it can be said that it is linked to the factors such as personality traits 

on risk-taking. 

According to Fagley and Miller (1987), it was found that individuals 

vary in their choices regarding risk situation. Furthermore, it is stated that 

the individuals who work under constant risk tend to prefer risk aversion 
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to safer options. Larrick (1993) implies that risk motivation varies among 

individuals. Different motivations in literature of decision-making is 

discussed as "risk style" (Schneider and Lopes, 1986). 

Over the past fifteen years, a number of surveys have been conducted 

to investigate the risk taking behavior considering certain emotions, 

decision making under uncertainty, and the relationship between 

personality characteristics (Cryder et al., 2008; Fessler et al., 2004; Lerner 

& Keltner, 2000; Mitte, 2007; Raghunathan & Pham, 1999). 

Although risk-taking mostly obtained a value in finance studies, 

psychological effects on individuals and organizational structure cannot be 

ignored. While the tendency to take risks in the classical decision theory 

was situational (Kahneman &Tversky, 1979), recent studies suggest that 

risk-taking is considered as a part of personality (Mohammed & Schwall, 

2009). Gachter et al. (2007) revealed that risk aversion and risk-taking 

situations are different among people. Risk detection levels of an 

individual vary among the situations and the people (Yim and Vaganov, 

2003).  

A study on the differences of risk perception among people (Covello et 

al., 2001), revealed that uncertainty of risk is the source of volunteering, 

check competitiveness, being familiar with the preferred types and 

benefits.  

In addition to the Big Five Personality Traits (Openness, 

Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism), 

anxiety, aggressiveness, impulsivity, emotional instability, power and 

searching reputation, attention to employee attitudes and behaviors in 

society are important personality traits in excessive risk-taking. 

In another study (Nicholson et al. 2005), a positive relation between 

risk-taking and extraversion and openness was found, while neuroticism, 

agreeableness and conscientiousness are noted to provide a negative 

relationship. Similarly, Kowert and Hermann (1997) have stated that risk 

has a positive correlation with openness, and a negative correlation with 

conscientiousness and agreeableness. 

The relationship between risk and personality are divided into two 

major sections. First and foremost, individuals take risks that are 

compatible with their characters. Secondly, personality is stable during 

adulthood and risk-taking or avoidance are robust intellectual decisions. 

That is, risk-taking and risk aversion are positively correlated with the 

characteristics of a stable personality (Soane and Chmiel, 2005). 

It is stated that the main cause of risk aversion is fear (Camerer, 2005). 

Studies conducted on people with neurological diseases reveal that these 
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patients take high risks in many cases rather than healthy individuals 

(Loewenstein, 2001). 

People are under a very severe pressure in the social environment, and 

they are pinched between invisible walls. Previously lived experiences of 

people, strict hierarchy, legendary stories in business and social life, 

suggestions from experienced people, and elements such as restless 

atmosphere and humiliation in the occupational and professional 

environments can create social pressure on individuals while taking risks. 

Common characteristic of college students during competition was 

identified as alcohol consumption in a comprehensive study (Johnson and 

Sheets, 2004). According to this study, coherent people consume less 

alcohol than incoherent ones in the parties. Similarly, concerned and 

introversive people consume less alcohol, and they prefer risk aversion, 

here at, they are excluded from their social groups as well (Eggleston vd. 

2004). At this end, it can be stated that social pressure affects risk-taking 

in terms of individual norms and expected results. 

The decisions taken under social pressure are less accurate, receive less 

support and need longer decision making periods (Prentice and Miller, 

1993). In addition, the possibility of negative sanctions, such as social 

isolation and alienation affects the individual's ability and capacity to take 

risks in a negative manner (Price et al., 2006; Hennigsen et al, 2003). In 

cases where risk is taken as the starting point of uncertainty, risk-taking 

behavior can be defined as people deciding against the state (Sitkin and 

Pablo, 1992). Risk taking decisions are related to risk attitudes. Thus, 

according to risk attitudes, a person is able to decide the direction of risk-

taking or risk aversion (Rohrmann, 2002). 

Rohrmann (2002) mentions that social, cultural and personal 

differences affect the behavior of individuals in risk taking. These 

differences are essential for risk tendency or risk aversion. 

There is a strong correlation between personality and risk tendency 

(Sitkin and Pablo, 1992). Using Domain Specific Risk Taking Scale 

(DOSPERT), it can be identified that there is a difference among risk 

perception, risk dimensions and personality (Blais and Weber, 2006; 

Johnson et al., 2004). All these studies focus on specific risk behavior and 

perception of people. Predisposition to risk-taking action is influenced by 

several factors: cognitive framing (Tversky and Kahneman, 1981), age 

(Bayar and Sayıl, 2005; Crone et al., 2008) and ethnicity (Weden and 

Zabin, 2005). 

Various studies reveal that risk-taking behavior differs in terms of 

gender: men in various fields prefer to take a bigger risk than women do 

(Byrnes et al., 1999; Croson and Gneezy, 2009; Harris et al., 2006; Kohler, 
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1996; Kuntsche et al., 2006; Morrongiello and Rennie, 1998; Stoltenberg 

et al., 2008).  

Despite the risk-taking behavior in gender studies indicating different 

results between men and women, some of researchers express that there 

isn’t any significant difference between male and female in terms of risk 

trends and risk aversion (De Baets and Buelens, 2012). However, risk 

perception differences between women and men were found in four main 

aspects (Anbar and Eker, 2009). The first aspect focuses on the 

psychological and biological factors. Olsen and Cox (2001) express that 

women assume more responsibility, and therefore, take risks at lower 

levels. The second approach is about cultural and social status. In some 

societies, women remain subordinate to a dominant patriarchy which 

forces them to show a slow and sure deliberation (Olsen and Cox, 2001; 

Grable and Lytton, 1998). Third, the reason why men take higher levels of 

risk than women do is that they have a greater accumulation or higher 

salaries compared to women (van Deventer et al., 2012). The fourth and 

the last aspect is that women cannot adapt themselves to financial and 

economic knowledge as men can easily do (Dwyer et al., 2002). 

People take risks differently due to their educational levels. Ceyhan 

(2008) suggests that there is a significant relationship between individual 

behavior, attitudes and education level. For example, compared to people 

with secondary school graduation, college graduates were found to take 

more risks (De Baets and Buelens, 2012). Accoring to a study, high school 

and secondary school graduates’ risk tendency is higher than that of people 

in other educational status (Erdem, 2001). 

4. Methodology 

Sample in this study was reached at the International UAV Turkey 

contest organized at 13-16 July 2017 in TUSAŞ-TAI Kahramankazan 

Campus. Those who volunteered to participate in this survey were 

included. 310 UAV users attending the fairs have agreed to volunteer to 

work. 

The Technological Stress (TS) Scale and Domain Specific Risk Taking 

(DOSPERT) Scale were used to collect necessary data. 

TS scale was developed by Tarafder et al. (2007) and focus on 

technological stress level of individuals. There are 3 Dimensions of TS: 

technological complexity (TC), technological workload (TW) and 

technological uncertainty (TU). 

DOSPERT scale was developed by Weber, Blais and Betz in 2002. This 

scale is a template that determines how individuals decide in risky 

situations and risk levels. The scale was shortened by Weber and Blaise in 

2006. The Cronbach’s Alpha value in their research is .83. DOSPERT 
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scale has five subscales (ethical risk, financial risk, health / safety, 

recreation and social risk), and it is used for evaluating the behavioral 

intentions using Likert scale between 1 to 7 (Weber et al., 2002). Risk 

behavior, risk perception and risk benefit are expected to be measured via 

this scale (Blais & Weber, 2006; Blais & Weber, 2009; Weber et al., 2002). 

The measurement tools prepared for this study consists of two parts. In 

the first part, a questionnaire demonstrating the socio-demographic 

characteristics of participants was included. In the second part, techno-

stress and risk taking scale were included. In this study, it was determined 

that the technostres scale had a .80 and the risk taking scale had a .81 Alpha 

values. The results were analyzed by licenced SPSS (20,0 ver.) program 

and they were interpreted. 

5. Findings 

A total of 310 samples participated in the study is the smallest 21, the 

oldest 45, and the average age was calculated as 32.2 ± 3.7. Majority of 

them are males (74.1%) and married (58%). 

Table 1: Demographic results. 

Gender n %  Emergency history n % 

Male 230 74.1  Yes 167 53.8 

Female 80 25.9  No 143 46.2 

       

Type of UAV  Interest of UAV 

UAV 0 223 71.9  Interested 31 10.1 

UAV 1 87 28.1  Not Interested 130 41.9 

    Hobby 149 48 

       

Marital Status  Profession 

Married 180 58  Student 100 32.2 

Single 130 42  Civil servant 27 8.7 

    Private sector 

employee 
164 52.9 

Licensed for UAV  Self-employment 7 2.4 

Yes  128 41.2  Unemployed 12 3.8 

No 182 58.8     
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Education  Flight frequency 

College 104 34.5  Every day 23 7.7 

University 102 33.9  Several times a week 37 11.9 

Master Degree 83 25.9  Several times a 

month 
75 24.1 

Philosophy of 

Doctorate 

21 6.7  Rarely 
145 46.7 

    None 30 9.6 

       

The Financial Power to 

operate UAV Systems 

 Experience 

Yes 23 7.5  New User (0-6 

months) 
39 12.5 

No 287 92.5  Moderate User (6-12 

months) 
23 7.4 

    1- 2 year 145 46.7 

Total Flight  2-3 year 98 31.6 

0-10 hours 41 13.2  3-5 year 2 0.8 

10-100 hours 179 57.7  5-10 year 2 0.8 

100-500 hours 72 23.2  + 10 year 1 0.2 

500-1000 hours 16 5.1     

+1000 hours 2 0.8     

 

Total 

 

310 

 

100,0 

  

Total 

 

310 

 

100,0 

 

The lowest level of participants in the study is at the college level. More 

than half (52.9%) are private sector employees, and 33.2% are students 

who are doing a second university or master degree.  

71.9% of the participants are users of the UAV0 class. 58.8% of the 

UAV users aren’t professionally trained, and 48% have used UAV for 

hobbies, and 92.5% have no financial power to operate them. Moreover, 

46.7% rarely, and 24.1% have flight frequency several times a month. 
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Almost half (46.7%) of participants has total flight experience of  1-2 

years, while 31.6% is has 2-3 years, and 57.7% mentions 10 and 100 hours.  

53.8% of the users of the UAV who participated in the study stated that 

they had an emergency story during UAV flights. 

Table 2: Scale Values 

 n min max Xmean St D. 

TS 310 1.00 5.00 4.04 .013 

DOSPERT 310 1.00 7.00 4.87 .531 

 

The descriptive statistics of the general averages of the scales (table 2) 

introduce high levels of techno-stress and risky behaviour. 

Table 3: TS Scale and its sub-dimensions 

 Mean Median St. Dev. St. Er. 

Techno-stress 4.04 3.96 .103 .034 

Technological 

complexity 

3.86 3.70 .751 .031 

Technological workload  3.78 3.63 .209 .069 

Technological 

uncertainty 

4.56 4.43 .348 .051 

When the status of the techno-stress scale and its sub-dimensions are 

examined, it is seen that the technological uncertainty is expressed at a very 

high level (Table 3). 

Table 4: Correlation between age and sub-dimensions of TS 

      

  1 2 3 4 

T
ec

h
n

o
 

st
re

ss
 

Age -    

Technological complexity .514(**) -   

Technological workload .335(*) 417(**) -  

Technological uncertainty .679(**) 529(**) .232(*) - 

     

A correlation analysis was conducted to examine the relationship 

between the ages of the participants and the sub-dimensions of techno-

stress. Accordingly, there is a significant relationship between age of 

participants and sub-dimensions of technological stress. It is also seen that 
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the subcomponents of techno-stress have a significant positive correlation 

with each other (Table 4). 

The Mann-Whitney U test was used to determine the difference 

between gender and techno-stress. According to this, the level of 

technological uncertainty of women is higher than that of men (U=97.00, 

z=-2.415; p=0.031 < 0.05).  

Table 5: Comparing some variable with sub-dimensions of TS (t test) 

  TS TC TW TU 

 

Training 

     

t 7.032 7.076 5.638 10.025 

p .000 .000 .000 .000 

      

 

Flight frequency 

     

t -2.045 -4.171 -3.551 3.576 

p .042 .000 .000 .000 

      

 

Flight hours 

     

t -2.125 -3.222 3.866 2.846 

p .034 .001 .000 .005 

      

Interesting of UAV 

technology 

     

t 2.604 -2.205 -4.271 3.259 

p .010 .028 .000 .001 

 

Marital status 

     

t .925 1.711 .905 -1.005 

p .373 .078 .310 .376 

In comparison between the sub-dimensions of techno-stress and some 

variables, it is found that there is a significant difference between techno-

stress, all sub-dimensions and UAV training, interesting of it, flight 

frequency, and flight time (p<.05). In terms of marital status, it can be 

stated that there is no significant relationship between techno-stress and its 

sub-dimensions.  

For the Levene statistic, p=.879 was obtained and the variance was 

found to be homogeneous in the 87% confidence interval. Tukey-HSD test 
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was conducted to determine the direction of differences. After the Tukey 

HSD test used to determine the difference in homogeneous variances, 

participants who took the UAV training, those who have frequent flights, 

and to be interested in UAV technologies can be said to be the main 

element of this difference. 

Table 6: DOSPERT and its sub-dimensions 

 Mean Median St. Dev. St. Er. 

Risk-Taking Behavior 4.87 4.66 .531 .034 

Recreational 5.76 5.20 .551 .041 

Social Risk 4.98 4.73 1.19 .030 

Financial Risk 2.67 2.83 .248 .032 

Health/Safety 3.28 3.00 1.08 .036 

Ethic 3.38 3.26 .393 .019 

When the level of risk-taking of participants who are interested in the 

aviation sector's new trend of unmanned aerial vehicles is examined, users 

demonstrate a high level of risk-taking behavior (table 6). 

Having introduced the sub-dimensions; the level of risk-taking seem to 

be high with the dimensions of recreation and social risks; whereas ethic, 

health/safety and financial risks could be elements of risk avoidance. 

Table 7: Correlation between sub-dimensions of DOSPERT. 

Variables Correlation Coefficient 

1 2 3 4 5 

1 Social risk -     

2 Recreation .703 (**) -    

3 Financial risk -.138 -.058 -   

4 Health/Safety -.116 -.217 .409 (**) -  

5 Ethic .148 .178 .540 (**) .646 ( **) - 

*  p<0.05  

**  p<0.01  

The results of the correlation analysis between sub-dimensions of risk 

taking behavior are shown in Table 7. In this context, there is a statistically 

significant relationship between the recreation and social risk in the 

positive direction, while there is no statistically meaningful relationship 

between them and the other dimensions. On the other hand, there is a strong 
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statistically significant relationship between financial risk, health/safety 

and ethics with each other in the positive direction. 

Table 8: Comparing some variables with DOSPERT and its sub-

dimensions (t test) 

  Risk 

taking 

Recreation Social 

Risk 

Financial 

Risk 

Health/ 

Safety 

Ethic 

 

Training 

       

t 6.355 6.176 5.400 -4.175 8.238 .793 

p .000 .000 .000 .000 .000 ,264 

 

Flight 

frequency 

       

t 4.135 4.743 4.151 3.832 -4.590 .948 

p .012 .000 .000 .000 .000 .321 

 

Flight 

hours 

       

t -2.528 -3.349 -3.378 2.097 -5.207 .771 

p .027 .001 .006 .005 .000 .067 

        

Interesting 

of UAV 

technology 

       

t -3.483 -2.902 3.818 3.809 -4.160 .604 

p .038 .024 .014 .001 .002 .310 

 

Marital 

status 

       

t 2.742 5.511 5.825 4.167 6.866 .760 

p .007 .002 .000 .002 .000 .481 

 

Comparing some variables with DOSPERT and subscales, it was found 

that there was a significant difference between flight frequency, flight 

hours, marital status and sub-dimensions of DOSPERT except for ethics. 

In terms of ethical dimension, it can be stated that there is no meaningful 

relation between the determined variables.  

Tukey-HSD was conducted in order to determine the direction of the 

differences. After the Tukey-HSD test used for the determination of the 

difference in homogeneous variance, participants who took the UAV 

course, those who are frequent flight, single ones, and those who are 

interested in the technology could be said to be the main factors. 
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Dimensions of DOSPERT that are thought to be able to influence the 

techno-stress level are examined by multiple regression analysis. When the 

model summary is analysed, it is seen that variables accounted for 76% of 

variance (R² = .767). 

Table 9: Regression analysis between TS and sub-dimensions of 

DOSPERT 

Level of Techno-stress R²=.767 n p β 

Recreation  310 0.003 0.127 

Social risk  310 0.235 0.323 

Financial risk  310 0.001 0.156 

Health/Safety  310 0.004 0.221 

Ethic  310 0.213 0.532 

 

The relationship between the techno-stress and the sub-dimensions of 

DOSPERT was tested by regression analysis. There was a statistically 

significant relationship between techno-stress level and all dimensions 

except for ethics (p = 0.213, β = 0.532). According to this; it can be said 

that when there is an increase in the level of risk taking in the dimensions 

of recreation, social risk, financial risk and health/safety, it may cause an 

increase in techno-stress level. 

When the coefficient table is examined, it is seen that the rest of the 

variables except for ethics are statistically significant with techno-stress 

level. It is seen that recreation, social risk, financial risk and health/safety 

dimensions are significant predictors for the level of techno-stress (Table 

9). 

6. Discusson 

The fact that the level of education of the participants is very high is the 

most positive aspect of this study. It is evaluated that the education level 

of participants provides us a good contribution to understanding and 

answering the questions. 

A little more than half of the sample (58.8%) has UAV training. The 

rest of them use UAVs without any training or certification, testing it with 

social environment support within the framework of trial and error, on-the-

job training in terms of social learning theory. One indicator that supports 

this issue is that 48% of the sample uses UAV for hobby purposes. 

Keeping UAV systems at stake, the aviation industry is growing 

uncontrollably. In this study, UAV0 and UAV1 class UAV systems are 

generally flying at city centres or their neighbours. 
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It is seen that the city centres were declared as prohibited areas for 

"drone" flight by many provincial governors in order to keep the human 

crowd and provide the security. 

Aviation is a costly industry. Providing new products and their spare 

parts of evolving UAV systems lead to big problems. Nearly all of the 

participants (92.5%) do not have the financial power to operate and 

maintain the UAV systems. This is one of the biggest problems of UAV 

systems. 

The vast majority (78.3%) of participants have been UAV users for 3 

years. On the other hand, slightly more than half (57.7%) has nominal 

flights experience. For this reason, it is estimated that the use of UAVs may 

have become a tool rather than an aim.  

It is important that almost half of the sample declared emergency 

situations although flights hours are relatively shorter than we expected. 

There is an inverse relation between the user training and the emergency 

reporting. Although many UAVs are used for hobby purposes, this could 

pose serious threats: Serious damages may occur without considering 

meteorological situation and not knowing the limits of the aircraft, and 

ignoring crucial issues such as emergency procedures in case of 

malfunction. 

When the scales are examined; it is observed that the participants have 

a high level of techno-stress. It can be argued that the complex structure of 

UAV systems causes serious pressure on users. Therefore, it is very 

important to choose a simple aircraft, user friendly software and interface. 

Besides, it is seen that the UAV users display risk taking behaviours just 

above the average. 

When the sub-dimensions of the techno-stress scale are examined, it is 

seen that the technological uncertainty dimension is expressed at a high 

level. Technological complexity follows. The main reason why these 

dimensions are expressed at a high level may be inadequate UAV training. 

Understanding autonomous systems, supposing of algorithms, evaluation 

of aerial vehicle reactions are important factors for level of techno-stress. 

In terms of techno-stress level, there is a significant difference between 

trained and technology centric UAV users that have high flight times and 

the other participants. For this reason, training, flight frequency and flight 

experience are very important in order to reduce the level of technological 

stress in users of UAV systems. 

UAVs, the aviation industry's new trend, demonstrate significant risks. 

Users can easily lose control due to frequency pollution. In such a case, 

apart from the commands given by the user, autonomous algorithms in 

main board of UAV command their own flight. But the the most important 
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risk in UAV platforms is that they have no international certification like 

aircraft and space industry for their spares. For this reason, each UAV user 

exhibits potential risk-taking behaviour. In this context; considering 

DOSPERT scale, it appears that the UAV users participating in this study 

have taken significant risks. When sub-dimensions of DOSPERT are 

evaluated; dimensions of recreation and social risk have been seen to 

increase the overall scale. On the other hand, they declared to be avoidance 

in the financial risk, ethics and health/safety dimensions. After the Tukey 

HSE test; it has been determined that those who have taken the UAV 

training, high flight time and single participants take risks at higher levels. 

Examining the sub-dimensions of the DOSPERT scale, which is able to 

influence techno-stress, multiple regression analysis gives us important 

values. After analysis, sub-dimensions except for ethical dimension were 

found to be significant predictors of techno-stress.  

7. Conclusion 

One of the most important results of this study is that UAV training, 

interested in technology, and high flight frequency have a very important 

place in order to reduce the level of technological stress. at this end, 

training and flight experience are the most important issues for all types of 

UAV users or pilots. 

Depending on today's evolving systems, every innovation in the UAV 

industry brings a new technological burden to users. The complicated 

structures of the UAVs which are tightly connected to the electronic 

devices and flight dynamics altogether increase the level of technological 

stress in the users. For this reason, product-oriented innovations of 

producers are affecting users. 

UAV systems are expensive and difficult substitution systems. For this 

reason, it is difficult to supply parts, spares and systems of UAV. The users 

of the UAV avoid the risk when they are considered at the financial level. 

On the other hand, those who cannot be trained in UAV systems exhibit 

uncontrolled risk-taking behaviours. This is an indication how important 

the training is. 

In this study, risk-taking and technological stress levels of users of 

UAV systems were evaluated. The results of this work, which can be used 

in the production of UAVs, trainings and systems, will also shed light on 

future works. This study, which includes simple UAV system users, can be 

applied to UAV Pilots using advanced systems in the future. Thus, it will 

be possible to evaluate the impact of simple and advanced systems on those 

operating in the world. 

 

 



Hanifi Sever| 529 

 

References 

Akgün, Y. (2000). İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı Hangi Aşamada?, 

2020 ve Ötesi 4, pp.24-31. 

Akınoğlu, H.F. (1993). Teknostres. Türk Kütüphaneciliği, 7(3),159-173. 

Anbar, A. & Eker M. (2009). ‘Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk 

Algılamalarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-ekonomik Faktörler, 

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, pp.129-150. 

Barley, S.R. (1990). The Alignment of Technology and Structure through 

Roles and Networks, Administrative Science Quarterly, 35:1, pp.61–

103. 

Bayar, N. & Sayil, M. (2005). Brief report: risk-taking behaviors in a non-

western urban adolescent sample, Journal of Adolescence, 28, pp.671-

676. 

Blais, A.R. & Weber E. (2006). A Domain-Specific Risk-Taking 

(DOSPERT) scale for adult populations, Judgment and Decision 

Making, 1, pp.33–47. 

Blais, A.R. & Weber E. (2009). The Domain-Specific Risk Taking 

(DOSPERT) scale for adult populations: Item selection and 

preliminary psychometric properties. Toronto, Ontario: Defence R & 

D. 

Botterill, L. & Mazur, N. (2004). Risk & risk perception: A literature 

review: A report for the Rural Industries Research and Development 

Corporation, [No 04/043] Rural Industries Research and Development 

Corporation, Canberra. 

Byrnes, J.P., Miller, D.C. & Schafer, W.D. (1999). Gender differences in 

risk taking: A meta-analysis, Psychological Bulletin 125, pp.367-383 

Camerer, C. (2005). Three cheers - psychological, theoretical, empirical – 

for loss aversion, Journal of Marketing Research, 42(2), s.129-133. 

Ceyhan, G. (2008). Yaşam Biçimlerinin Finansal Risk Toleransına Olan 

Etkileri Üzerine Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Covello, V.T., Peters, R.G., Wojtecki J.G. & Hyde R.C. (2001). Risk 

communication, the West Nile virus epidemic, and bioterrorism: 

responding to the commnication challenges posed by the intentional or 

unintentional release of a pathogen in an urban setting, Journal of 

Urban Health, 78(2), pp.382-391. 

Crone, E. A., Bullens, L., Van der Plas, E., Kijkuit A., E. J. & Zelazo P.D. 

(2008). Developmental changes and individual differences in risk and 



530 | The Analysis of Techno-Stress and Risk-Taking Behaviours of Users  

 

perspective taking in adolescence, Development and Psychopathology, 

20, pp.1213-1229. 

Croson, R. & Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences, 

Journal of Economic Literature 47, pp.1-27. 

Cryder, C. E., Lerner, J.S., Gross, J.J. & Dahl, R.E.  (2008). Misery is not 

miserly: Sad and self-focused individuals spend more, Psychological 

Science, 19, pp.525-530. 

De Baets, S. & Buelens, M. (2012). Development of the loss aversion 

questionnaire, Vlerick Business of School, Lueven. 

Dwyer, P.D., Gilkeson, J.H. & List, J. A.  (2002). Gender Differences in 

Revealed Risk Taking: Evidence from Mutual Fund Investors, 

Economics Letters, Vol. 76, Issue 2, pp.151-158. 

Eggleston, A. M., Wolloway-Bickel, K. & Schmidt, N.B. (2004). Social 

anxiety and alcohol use: Evaluation of the moderating and mediating 

effects of alcohol expectancies, Journal of Anxiety Disorders, 18, 

pp.33-49. 

Erdem, F. (2001). “Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe 

Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (2), 

pp.43-61. 

Fagley, N.S., & Miller, P.M. (1987). The effects of decision framing on 

choice of risky vs. certain options, Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 39, pp.264–277. 

Fessler, D. M. T., Pillsworth, E.G. & Flamson, T.J. (2004). Angry men and 

disgusted women: An evolutionary approach to the influence of 

emotion on risk taking, Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 95, pp.107-123. 

Fikirkoca, M. (2003). Bütünsel Risk Yönetimi. Kalder Yayınevi, Ankara. 

Gachter, S., Johnson, E.J. & Herrmann, A. (2007); Individual-level loss 

aversion in riskless and risky choices. CeDEx Discussion Paper. 

University of Nottingham. 

Grable, J. E. & Lytton, R. H. (1998). Investor Risk Tolerance: Testing the 

Efficacy of Demographics as Differentiating and Classifying Factors, 

Financial Counseling and Planning, Vol. 9, Issue 1, pp.61-73. 

Harris, C.R., Jenkins, M. & Glaser, D. (2006). Gender differences in risk 

assesment: Why do women take fewer risk than men?, Journal of 

Behavioral Decision Making 1, pp.48-63. 

Henningsen, M.L.M., Henningsen, D.D. & Cruz, M.G.  (2003). Social 

influence in groups: A comparative application of relational framing 



Hanifi Sever| 531 

 

theory and the elaboration likelihood model of persuasion 

Communication Monographs, 70(3), pp.175-197. 

Johnson, T.J. & Sheets, V.L.  (2004). Measuring college students’ motives 

for playing drinking games, Psychology of Addictive Behaviors, 18, 

pp.91-99. 

Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of 

Decisions Under Risk. Econometrica,47, pp.262-291. 

Kohler, M. P. (1996). Risk-taking behavior: a cognitive approach, 

Psychological Reports, 78, pp.489-490. 

Kowert, P.A. & Hermann, M.G.  (1997). Who takes risks? Daring and 

caution in foreign policy making. Journal of Conflict Resolution, 41(5), 

pp.611-637. 

Kuntsche, E., Gmel, G., Wicki, M., Rehm, J. & Grichting, E. (2006). 

Disentangling gender and age effects on risky single occasion drinking 

during adolescence, European Journal of Public Health, 16, pp.670-

675. 

Larrick, R.P. (1993). Motivational factors in decision theories: The role of 

self protection. Psychological Bulletin, 113(3), pp.440-450. 

Lerner, J.S.& Keltner, D. (2000). Beyond valence: toward a model of 

emotion-specific influences on judgment and choice. Cognition & 

Emotion 14(4), pp.473–493. 

Loewenstein, G. (2001). Risk as feelings. Psychological Bulletin, 127(2), 

pp.267 - 286.  

Mitte, K. (2007). Anxiety and risky decision-making: The role of 

subjective probability and subjective costs of negative events. 

Personality and Individual Differences, 43, pp.243-253. 

Mohammed, S. & Schwall, A. (2009). Individual differences and decision 

making: What we know and where we go from here. International 

Review of Industrial and Organizational Psychology (Ed.G. P. H. J. K. 

Ford, Vol. 24, pp. 249 - 312): John Wiley & Sons. 

Morrongiello, B.A., & Rennie, H. (1998). Why do boys engage in more 

risk-taking than girls? The role of attributions, beliefs, and risk 

appraisals. Journal of Pediatric Psychology, 23, pp.33-43. 

Nicholson, N., Soane, E.,  Fenton-O’Creevy, M. & Willman, P. (2005). 

Domain specific risk taking and personality. Journal of Risk Research, 

8(2), pp.157-176. 

Olsen, R.A. & Constance, M.C. (2001). The Influence of Gender on the 

Perception and Response to Investment Risk: The Case of Professional 



532 | The Analysis of Techno-Stress and Risk-Taking Behaviours of Users  

 

Investors, The Journal of Psychology and Financial Markets, Vol. 2, 

Issue 1, pp.29–36. 

Price, V., Nir, L. & Cappella, J.N. (2006). Normative and informational 

influence in online political discussions. Communication Theory, 16, 

pp.47-74. 

Raftery, J. (1994). Risk analysis in Project management. Edmundsburry 

Press Limited 

Raghunathan, R. & Pham, M.T. (1999). All negative moods are not equal: 

Motivational influences of anxiety and sadness on decision making. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 79, pp.56-

77. 

Rohrmann, B. (2002). Risk Attitude Scales: Concepts and Questionnaires: 

Project Report, University of Melbourne, Australia. Erisim: 06 Haziran 

2015, http://www.rohrmannresearch.net/pdfs/rohrmann-ras-report.pdf 

Schneider, S.L. &.Lopes, L.L.  (1986). Reflection in preferences under 

risk: Who and when may suggest why? Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception and Performance, 12(4), pp.535-548. 

Sitkin, S.B. & Pablo, A. (1992). Reconceptualizing the determinants of risk 

behavior. The Academy of Management Review. 17(1), pp. 9–38. 

Sjöberg, L. (1991). Risk perception by experts and the public, Rhizikon–

Centre for Risk Research, Stockholm School of Economics, Stockholm. 

Soane, E. & Chmiel, N. (2005). Are risk preferences consistent? The 

influence of decision domain and personality. Personality and 

Individual Differences, 38, pp.1781-1791. 

Stoltenberg, S.F., Batien, B.D. & Birgenheir, D.G. (2008). Does gender 

moderate associations among impulsivity and health-risk behaviors? 

Addictive Behaviors, 33, pp.252-265. 

Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B.S. & Ragu-Nathan, T.S. (2007). The 

Impact of Technostress on Role Stress and Productivity, Journal of 

Information Management Systems, 24, pp.301-328.  

Tversky, A.& Kahneman, D. (1981). The Framing of Decisions and the 

Psychology of Choice. Science, Vol. 211, No. 4481,pp.453-458.  

Van de Venter, G., Michayluk, D. & Davey, G. (2012). A longitudinal 

study of financial risk tolerance. Journal of Economic 

Psychology, 33(4), pp.794-800. 

Weber, E. U., Blais, A.R. & Betz, N.E. (2002). A Domain-specific risk-

attitude scale: Measuring risk perceptions and risk behaviors. Journal 

of Behavioral Decision Making, 15,pp.263-290. 



Hanifi Sever| 533 

 

Weden, M. M. & Zabin, L.S. (2005). Gender and ethnic differences in the 

co-occurrence of adolescent risk behaviors. Ethnicity and Health, 10, 

pp.213-234. 

Yim, M. S.& Vaganov, P.A. (2003). Effects of education on nuclear risk 

perception and attitude: theory. Progress in Nuclear Energy, 42 (2), 

pp.221-235. 



 



 

 

THE COMPARISON OF THE MARRIED AND DIVORCED 

PEOPLE IN TERMS OF DEPRESSION SUBJECTIVE WELL-

BEING AND HOPEFULNESS FOR THE FUTURE 

 

Yaprak ZARARSIZ & Muzaffer ŞAHİN 

 

1. Introduction 

This study was carried out to find out whether the married or divorced 

couples had changed in terms of their levels of depression, subjective well-

being and ability to look at the future with hope. I would like to mention 

you about the importance of this study. 

In earlier decades, getting married was an easy decision to take but 

getting divorced was a tough one in Turkish society. But today we witness 

that percentage of the marriage declines whereas divorces see a rising 

tendency. According to the Turkish Statistical Institute’s data (2014), in 

2013 marriages had decreased by 0.6 percent and divorces had increased 

by 1.6 percent. 

The reason why we have chosen married and divorced individuals as 

our research sample depends on the fact that marriage rates falls while 

divorce rates climb up. In this regard, we aim to spot how individuals are 

affected through the process of marriage and divorce. By means of this 

research, we have found out ways to make conclusions from how the 

symptoms of depression, subjective well-being and ability to look at the 

future with hope are affected from the marriage and divorce. 

2. Methodology 

The aim of this study is to make comparisons between the married and 

divorced individuals in terms of depression, subjective well-being and 

ability to look at the future with hope. To do that we have had 400 

participants fill Demographic Information Form, Beck Depression 

Inventory, Subjective Well-being Inventory and Beck Hopelessness Scale. 

We have conducted t-test, Pearson correlation analysis, multiple regression 

analysis and chi square test to be able to examine the mentioned changes 

and relations. This research is a descriptive study and aims to find whether 

there are any difference in participants in terms of depression, subjective 

well-being and ability to look at the future with hope and if there are any, 

then to locate them using relational screening model. The research was 
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determined by means of a random cluster sampling method which will 

include the sample and represent the universe. 

3. Results 

On the first table, there are Average Statistics relating to Average Scale 

Points tested with Mann Withney Test. The majority of married and 

divorced men and women live in the city, and we see that there are no 

married woman participants living in the village 

Table 1. 

  Married Divorced 

 Woman Man Woman Man 

Village 17.00 - 50.50 6.20 

City 9.18 8.75 21.89 18.23 

 *p<.05 **p<.01 ***p<.001  

We see Correlation Analyzes related to the relationship between Scale 

Points tested with the T-test in the second table. According to this; 

Table 2. 

 Depression Subjective Well Being  Hope For Future  

     

Feelings About   

The Future 

Loss of  

Motivation 
 

 Future   

Expectations 

 Woman Man Woman Man Woman Man Woman Man Woman Man 

Married 9.26a 8.75a 171.79a 162.90b 1.00a 1.17a 1.84a 2.28a 1.74a 1.89a 

Divorced 22.46b 17.63b 139.12d 150.92c 1.83b 1.83b 3.11b 2.63b 2.92b 2.47c 

 

Divorced women (X = 22.46) are more depressed than married women 

(X = 9.26). Statistically, there was a significant difference between the 

levels of depression according to the marital status of women (p <0.001).  

Divorced men (X = 17.63) were found to have higher levels of 

depression than married men. Married women (X = 9.26) had relatively 

higher levels of depression than married men. Divorced women (X = 

22.46) were found to have higher levels of depression than divorced men. 

Married women (= 171.79) have higher levels of subjective well-being 

than divorced women. Statistically, there was a significant difference 

between subjective well-being levels measured by marital status of women 

(p <0.05). Married men (= 162.90) were found to have higher levels of 

subjective well-being than divorced men. Statistically, there was a 
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significant difference between subjective well-being levels measured 

according to marital status of men (p <0.05).  

Married women (= 171.79) had higher levels of subjective well-being 

than married men. Divorced men (= 150.92) had higher levels of subjective 

well-being compared to divorced women. 

Divorced women have a higher level of hopelessness about thoughts on 

future, loss of motivation and expectations for future than married women.  

Divorced men were found to have higher levels of hopelessness about 

thoughts on future, loss of motivation and expectations for future than 

married men. Statistically, there was a significant difference (p <0.01) 

between the divorced men and the married men with regard to their 

hopelessness about thoughts on future and expectations for future. 

However, there was a significant difference between the levels of 

hopelessness on the measured loss of motivation of divorced men and 

married men (p> 0.01). 

When we go to Table 3, we see that Correlation Analyzes related to the 

correlation between Pearson Product-Moment Correlation and Scale 

Points are done. According to the findings in Table 3; 

Table 3. 

  Depression 

Subjective 

Well Being 

Feelings 

About The 

Future 

Loss of 

Motivation 

Future 

Expectations 

       

 Depression 1.00     

 

Subjective Well 

Being -.52** 1.00    

 

Feelings About 

The Future  -.46** 1.00   

Married 
Woman 

Loss of 
Motivation  -.63**  1.00  

 

Future 

Expectations  -.45**   1.00 

 Depression 1.00     

 
Subjective Well 
Being -.22* 1.00    

 

Feelings About 

The Future  -.45** 1.00   

Married 

Man 

Loss of 

Motivation  -.58**  1.00  

 
Future 
Expectations  -.22**   1.00 
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 Depression 1.00     

 

Subjective Well 

Being -.75** 1.00    

 

Feelings About 

The Future  -.69** 1.00   

Divorced 
Woman 

Loss of 
Motivation  -.78**  1.00  

 

Future 

Expectations  -.54**   1.00 

 Depression 1.00     

 

Subjective Well 

Being -.77** 1.00    

 

Feelings About 

The Future  -.72** 1.00   

Divorced 
Man 

Loss of 
Motivation  -.68**  1.00  

 

Future 

Expectations  -.66**   1.00 

       

 

There was a significant negative correlation between depression levels 

and subjective well-being of divorced women which is -0.753. In other 

words, as the levels of subjective well-being of the divorce women 

increase, their depression levels decrease, or their depression levels 

increase as the levels of subjective well-being decrease. 

There was a significant negative correlation between depression levels 

and subjective well-being of divorced men which is -0.774. In other words, 

as the levels of subjective well-being of the divorce men increase, their 

depression levels decrease, or their depression levels increase as the levels 

of subjective well-being decrease. There was a negatively meaningful 

correlation at moderate level between depression levels and subjective 

well-being of the married women which is -0.516. 

 There was a negatively meaningful correlation at low level 

between negative depression levels and subjective well-being of married 

men which is -0.216. 

 There was a negatively meaningful correlation at high level 

between feelings about the future and subjective well-being of divorced 

women which is - 0.690. 

 There was a negatively meaningful correlation at high level 

between loss of motivation and subjective well-being of divorced women 

which is -0.776. 
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 There was a negatively meaningful correlation at moderate level 

between hopes for the future emotions and subjective well-being of 

divorced women which is - 0.541 

 In other words, as the levels of hope for the future on divorced 

women increase, their subjective well-being decreases. 

 There was a negatively meaningful correlation at high level 

between hopes for the future emotions and subjective well-being of 

divorced women which is - 0.720. 

 There was a negatively meaningful correlation at moderate level 

between loss of motivation and subjective well-being of divorced women 

which is -0.684. 

 There was a negatively meaningful correlation at moderate level 

between hopes for the future emotions and subjective well-being of 

divorced women which is -0.660. 

 There was a negatively meaningful correlation at moderate level 

between hopes for the future emotions and subjective well-being of 

married women which is -0.455. There was a negatively meaningful 

correlation at moderate level between loss of motivation and subjective 

well-being of married women which is -0.633. 

 There was a negatively meaningful correlation at moderate level 

between hopes for the future emotions and subjective well-being of 

married women which is -0.453. 

 There was a negatively meaningful correlation at moderate level 

between hopes for the future emotions and subjective well-being of 

married men which is -0.448. 

 There was a negatively meaningful correlation at moderate level 

between loss of motivation and subjective well-being of married men 

which is -0.577. 

 There was a negatively meaningful correlation at low level 

between hopes for the future emotions and subjective well-being of 

married men which is -0.218. 

 When we go to Table 4, we see that Correlation Analyzes related 

to the correlation between Pearson Product-Moment Correlation and Scale 

Points are done. According to the findings: 
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Table 4. 

    

Subjective 

Well Being 

 

Loss of 

Motivation    Depression         

Feelings  

About The 

Future 

 Age .08 -.25** .25** .29** .27** 

 Marriage Age .16* .06 .10 .06 .08 

Married       

 

Marriage 

Period .18* -.22** .21** .24** .26** 

 

Number of 

Children .16* -.08 .19** .05 .23** 

 Age .02 .01 .11 .-.09 -.10 

 Marriage Age .12 -.02 .09 .06 -.03 

Divorced       

 
Marriage 
Period -.05 .04 .15* -.08 .-.07 

 

Number of 

Children -.01 -.05 .16* -.01 -.05 

 

There was a positively meaningful correlation at low level between 

scale points in terms of feelings for the future, loss of motivation, 

expectations for the future and the ages of married individuals (p<0.01). 

There was a negatively meaningful correlation at low level between ages 

and subjective well-being of married individuals which is -0.252 (p<0.01). 

There was no meaningful correlation between ages and depression levels 

of married individuals (p<0.05). 

There was no meaningful correlation between scale points of feelings 

for the future, loss of motivation, expectations for the future and the age of 

marriage of married individuals (p<0.05). There was a negatively 

meaningful correlation at low level between the age of marriage and 

depression levels of married individuals (p<0.05). 

There was a positively meaningful correlation at low level between 

scale points in terms of feelings for the future, loss of motivation, 

expectations for the future and the duration of marriage (p<0.01). There 

was a negatively meaningful correlation at low level between the duration 

of marriage and subjective well-being of married individuals which is -

0.222 (p<0.01). There was a positively meaningful correlation at low level 

between the duration of marriage and depression levels of married 

individuals (p<0.05). 
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In the last table, we see Multiple Regression Analysis. According to 

this; 

Table 5. 

  Subjective Well Being  

 B Std. Hata Beta 

Age -.078 .23 -.26* 

Marriage Period .61 .23 .19* 

Marriage Age .66 .25 .13* 

Number of Children .46 1.22 .02 

Depression .82 .11 -.32* 

Feelings About The Future -2.92 .83 -.16* 

Loss of Motivation -5.29 .57 -.39* 

Expectations for Future 1.41 .84 -.07 

R
2  .66  

F  59.90*  

*p < .05.    

 

The regression model established was significant (F = 59,904 p <0.05). 

Variables of gender, age, educational status, duration of marriage, form of 

marriage, marriage age, working status, feelings for the future, loss of 

motivation, expectations for the future and depression level account for 

66% of subjective well-being. 

According to the regression coefficients, variables affecting subjective 

well-being of the individuals were age, duration of marriage, marriage age, 

feelings for the future, loss of motivation and depression level (p <0.05). 

When standardized beta coefficients are examined, the motivational loss 

variable (β = -0,390) is more influential on subjective well-being of 

individuals than other variables. 

4. Discussion 

According to Turkish Statistical Institute (TSI) data, in 1993, 50,108 

couples were divoreced while in 2004 it reached 93,489. Severe conflicts, 

economic reasons and violence were among causes for divorce. Our 

research and the data of TSI share similarity. Severe conflicts, economic 

reasons and violence were identified as the causes for divorce. According 

to our research results, depression levels are higher in women than in men. 

Given the reasons for divorce, severe conflicts, economic reasons and 

violence are particularly affecting women in the family and, therefore, the 
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risk of depression in women is high. Önen, R. et al., found in their research 

that traditional gender roles burdened on women lead to feelings of 

helplessness, and that psychological consequences have turned into 

depressive reactions on women. In the same study, it was suggested that 

women are more susceptible to depression than men. In the same research, 

changes in lifestyle, rapidly changing social economic and cultural 

elements, high urbanization and environmental changes have increased the 

effectiveness of depression as psychosocial constraints on people. Contrary 

to what is believed, the increase in divorce rates, positive changes of gender 

roles, cause psychosocial adaptation problems and affect psychological 

health negatively. 

Hess and Stanton (2012) argue that marriage has positive effects on 

psychological health in their research. Their survey found that married 

people lived longer, couples that were able to have fun together were 

physically healthier, and those who were married had lower levels of 

depression in proportion to those who got never married or were cohabiting 

or divorced. In our research too, married women and men are better off in 

terms of psychological health than divorced men and women. In other 

words, the level of depression of married women and men is lower than 

that of divorced men and women. At the same time, the levels of subjective 

well-being and ability to look at the future with hope of married men and 

women are higher than divorced men and women. As a result, the levels of 

depression of married people are lower than those who are divorced. 

According to our research findings, it has been found that marriage has 

positive effects on psychological mental health, and it can be said in the 

light of this information that marriage protects the persons against mental 

health diseases. The level of subjective well-being of married people is 

higher than that of divorced people. Establishing a close relationship 

affects subjective well-being in marriage, and people feel good when they 

are satisfied with their lives and relationships. In our study, the level of 

ability to look at the future with hope of the married people was compared 

with the divorced people, and the level of married individuals was found 

higher. Motivation and hope for the future are higher in married 

individuals. As the marriage is living together in the direction of certain 

goals, the common purpose of couples feeds their hopes for the future and 

motivates them. 

5. Limitations and Recommedations 

The research has limitations. Beck Depression Inventory, Subjective 

Well-being Inventory and Beck Hopelessness Scale is only filled by people 

living in Istanbul city and it does not reflect Turkey in general. At the same 

time, those who are generally in business life and have city life have 

participated in the research. Participation of people who live and work in 

rural areas is very low. 
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Another limitation of the research is that not all the spouses of the 

married couples are reached. It was not possible to collect data from both 

parties of the married couples. Likewise, It was not possible to collect data 

from the both parties of divorced persons since they were not together. 

It is recommended to reach a broader sample group to represent Turkey 

in general, covering participants not only from Istanbul city but also in 

every city in Turkey if possible. Investigation on differences between rural 

and urban people is considered to be an important proposal for future 

researches. 

Another recommendation is to compare the level of education of the 

persons participating in the survey with the sample group where the places 

they live are equal. 

It is also thought that further research will lead to more realistic results 

if both parties of married and / or divorced persons are reached. 
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ASURLULARDA KRALLARIN TANRILAR TARAFINDAN 

SEÇİLMESİ VE HALKA İLÂNI 

The Choice of the Kings by the Gods and the Announcement to the Public 

in the Assyrians  

 

Okay PEKŞEN 

  

1. Giriş 

Eskiçağ Mezopotamya devletlerinde iktidara gelen her kral 

meşruiyetini sağlayarak iktidarını garanti altına almak amacıyla kendisine 

dini bir hüviyet kazandırmayı ve toplum nezdinde kabul görebilmek için 

kendisini kutsal bir karaktere dönüştürmeyi yönetimsel bir zorunluluk 

olarak algılamıştır. Bu bağlamda, krallar kendilerini tanrılar tarafından 

seçilerek atanmış vekiller olarak tanıtmayı rutin bir uygulama haline 

getirmişlerdir. Bu uygulamanın toplum nezdinde kabul görmesi 

maksadıyla propagandalar yürütülmüş ve tanrılar tarafından seçilerek 

atanmış olduklarını çeşitli ritüellerle halka ilân etmişlerdir. 

Eskiçağ Mezopotamya’sında kurulan birçok devlette görülen  

“tanrıların vekili olarak kral” anlayışında bölgede görülen Asur 

hakimiyeti ile bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Asur krallık 

anlayışında “Tanrı Aššur'un vekili” olarak görülen kral ile “dünya hakimi 

kral” anlayışı birleştirilmiş ve emperyalist bir politikayı benimseyen 

“Güçlü Kral” tipi ortaya çıkarılmıştır1. Dayanak noktası ellerinde tuttukları 

askeri güçleri olan Asur krallarının iktidara geldikten sonra yapmış 

oldukları ilk uygulama kendilerini kutsal kral olarak ilan etmektir2. Sumer 

Kent Devletleri Dönemi’nde görülerek yalnızca tapınak işlerinden sorumlu 

olan ve tanrısının buyrukları doğrultusunda hareket eden Ensi kavramı 

Asurlular ile birlikte “Tanrı Aššur'un valisi/kâhyası” anlamına gelen “İşsi 

ak Aššur” ifadesiyle belirtilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 

Asur krallarından “Tanrı Aššur'un valisi/kâhyası” olarak bahsedilirken 

kent tanrısı Aššur'dan “lugal (Şarrum)” yani “Asur'un gerçek kralı” 

ifadesiyle bahsedilmesidir3. Tanrıların kâhyası / vekili olarak kabul edilen 

kralların en önemli üç görevi tanrıların isteğinin yorumlanması, tanrıların 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye. E-mail: 

okaypeksen@gmail.com 
1 Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları, Marmara Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Basımevi, İstanbul 1990, s. 60. 
2 V. Diakov, - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi, C. 1, Çev.: Özdemir İnce, Yordam Kitap Yayınları, 

Ankara 2014, s. 182. 
3 Charles Keith Maisels, Uygarlığın Doğuşu, Çev.: Alâeddin Şenel, İmge Kitabevi 

Yayınları, Ankara 1999, s. 277 – 278. 
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önünde halkını temsil etmek ve ülkenin yönetilmesiydi. Bu yükümlülükleri 

yerine getiren Geç Asur Dönemi krallarının kendilerine “Tanrı Aššur'un 

šangu'su” ya da “rahip” demelerindeki temel neden söz konusu kralların 

dünyevi iktidarlarına ilahi bir anlayış kazandırmak istemeleridir. Söz 

konusu kralların kendilerini başrahip olarak nitelemelerinin temel 

gerekçesi de bu anlayıştır4. 

Asur inanışlarına göre, baştanrı Aššur'un rahibi olan Asur Kralı, devleti 

tanrı adına yönetmekle yükümlüydü. Kralların ülke yönetimindeki en asli 

görevleri; tanrılar adına tapınaklar yaptırmak ve mevcut tapınakların 

bakımını sağlamak, tapınaklara hediyeler sunmak, tapınaklarda tanrılar 

adına kurbanlar sunmak ve tapınaklarda görevli ruhban sınıfı mensubu 

kişilerin her çeşit güvenliğini sağlamaktı. Söz konusu bu yükümlülükler 

krallara toplumsal açıdan büyük bir saygınlık kazandırdığı gibi 

meşruiyetlerini ve sorgulanmazlıklarını sağlamaları açısından da önemli 

bir yere sahipti5. Tüm bu yükümlülüklerin yanı sıra kralların ülke 

içerisinde yürütmekte oldukları diğer inşa faaliyetlerinde de tanrıların emir 

ve isteklerinin dikkate alındığı görülmektedir. Bu hususta verilebilecek en 

önemli örneklerden birisi Asur kralı II. Sargon’un tanrıların emri 

doğrultusunda inşa ettirmiş olduğunu iddia ettiği Dur-Şarrukin kentidir. II. 

Sargon'un MÖ 731 yılında inşasına başlamış olduğu ve MÖ 705 yılında 

inşasını tamamladığı kent ile ilgili olarak söylediği “O zamanlarda, bir 

tanrının emrini ve kalbimin sesini dinleyerek, Ninova'nın üst kısımlarında 

bir kent inşa ettim ve adını Dur-Şarrukin koydum.” 6 ifadesinden de 

anlaşıldığı üzere kral, tanrısal bir emirle yeni bir kent kurdurmuştur. 

2. Kralların Tanrılar Tarafından Seçilmiş Olduğu İddiası ve 

Halk’a İlân Edilmesi 

Asur Devleti'nin bir şehir devleti yapısından sıyrılarak bölgesel bir 

devlet olmaya başlaması MÖ XX. yüzyılda Asur kentine uzak bölgelerle 

yürüttüğü ticari faaliyetler neticesinde mümkün olmuştur. Söz konusu 

dönemde tanrısal destekle tahta geçtiğini ve Tanrı Aššur'un vekili 

olduğunu iddia eden krallar bu savlarını tuğlalar ve bir kireç taşının üzerine 

yazdırarak kayıt altına almışlardır. Dönem hakkında bilgiler veren ve Asur 

Kralı İluşuma dönemine tarihlenen bir metinde şu ifadelere yer 

verilmektedir: 

                                                           
4 Henri Frankfort, Kingship and the Gods, The University of Chicago Press, Chicago 1978, 

s. 252. 
5 Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi - Başlangıcından Perslere Kadar, İletişim 

Yayınları, İstanbul 2013, s. 189. 
6 Jean-Louis Hout – Jean-Paul Thalmann – Dominique Valbelle, Kentlerin Doğuşu, Çev.: 

Ali Bektaş Girgin, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2000, s. 293. 



Okay Pekşen | 551 

 

“Aššur'un vekili Puzur-Assur'un (I) oğlu (olan) Aššur'un vekili 

Şallim-ahhe'nin oğlu, Tanrı Aššur ve Tanrıça İştar'ın sevgilisi 

(ve) Aššur'un vekili İluşuma: 

Tanrı Aššur'un vekili İluşuma ömür boyu sahibesi tanrıça İştar 

için tapınak inşa etti. Yeni bir duvar ... diktim ve kentimi arsalara 

böldüm. Tanrı Aššur Ebih Dağı'nda bana iki pınar açtı, pınarın 

başında duvarın tuğlalarını ördüm. Bir pınarın suyu Auşum 

Kapısına, öbür pınarın suyu da Vertum Kapısına akıyordu.”7 

MÖ XVIII. yüzyılda I. Şamşi-Adad (MÖ 1813 – 1781) dönemi ile 

birlikte Asur krallarının kullanmış oldukları unvanlarda bir takım 

değişiklikler olduğu görülmektedir. I. Şamşi-Adad dönemi ile birlikte 

önceden beri kullanılagelen “Dünyanın Dört Bir Yanının Kralı” anlamına 

gelen “shar kibrat 'arbaim” unvanının yanında Akadlı Naram-Sin'in 

kullanmış olduğu “Evrenin Kralı” anlamına gelen “shar kishati” unvanı 

da kullanılmaya başlanmıştır8. Ninive kentindeki İştar tapınağı 

Emašmaš’ta yürütülen çalışmalarda ele geçirilen ve bugün parçalar halinde 

bulunan bir silindir üzerine yazdırmış olduğu metninde I. Şamşi-Adad’ın 

kendisini tanıtmak için kullanmış olduğu “Šamsī-Adad, güçlü adam, 

evrenin kralı, Tanrı Enlil’in atadığı, Tanrı Aššur’’un vekili, Tanrıça 

İštar’ın sevgilisi…”9 ifadelerinde Asur krallarının kendilerini hem 

“evrenin kralı” hem de tanrılar tarafından seçilerek atanmış kutsal kişiler 

olarak tanımladıkları açıkça görülmektedir. I. Şamşi-Adad'ın kullandığı bu 

unvanlara rağmen Mezopotamya geleneğine uygun olarak Tanrı Enlil 

tarafından kral olarak atandığını söylemesi söz konusu kralın tanrıların 

vekili konumunda olduğunun önemli bir göstergesidir10. Mari kentindeki 

bir sarayda yürütülen çalışmalarda bulunan ve söz konusu kral tarafından 

yazdırılmış olup Tanrı Dagan’a ithaf edilmiş olan kült objeleri hakkında 

bilgiler veren bir metinde geçen “Šam]šī-[Adad], güçlü kral, Tanrı 

[Enlil]’in atadığı, Tanrı Aššur’un vekili, Tanrıça Dagan’ın sevgilisi, Dicle 

ile Fırat arasındaki toprakların yöneticisi, [Mar]i’nin prensi, 

Ekallātu’nun kralı, Šubat-Enlil’in yöneticisi…”11 ifadelerinde bu durum 

açıkça görülmektedir.  

Çivi yazılı metinlerden edinilen bilgilere göre Asur krallarının bu dini 

içerikli unvanlarının Orta Asur Dönemi’nde de kullanılmaya devam 

                                                           
7 A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Third and Second Millenia BC (To 1115 BC), 

The Royal Inscriptions Of Mesopotamia –  Assyrian Periods, Vol. 1, University of Toronto 

Press, Toronto 2002, A.0.32.2: 1 – 48. 
8 Frankfort, age, s. 228. 
9 Grayson, age, 1, A.0.39.2: 1 – 6. 
10 Frankfort, age, s. 229; Georges Roux, Ancient Iraq, Penguin Books, London 1992, s. 

156; Ercüment Yıldırım, Eskiçağ Mezopotamya’sında Liderler Krallar Kahramanlar, 

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2017, s. 94 – 95. 
11 Grayson, age, 1, A.0.39.7: 1 – 11. 
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ettirilmiş olduğu görülmektedir. Asur kralı I. Erība-Adad’ın oğlu Asur-

uballit’in (MÖ 1365 - 1330) yazdırmış olduğu ve söz konusu kralın Asur 

kentinde yaptırmış olduğu yeni bir sarayın inşa edilişini konu edinen bir 

metinde geçen “Aššur-uballit, Tanrı Enlil’in atadığı, Aššur’un vekili…”12 

ifadesi bu durumun örneklerinden yalnızca biridir. Ancak söz konusu 

kralın iktidar dönemi ile birlikte Asurlu krallar için kullanılan "Tanrı 

Aššur'un Vekili" unvanında da bir dizi değişiklikler olmuş ve bu unvana 

oldukça uzun bir açıklama ve niteleme bölümü eklenmiştir. Kraliyet 

yazıcısı Marduk-nadin-ahhe tarafından yaptırılmış olan bir bina hakkında 

bilgiler verip, Assur-uballit dönemine tarihlenen bir metinde geçen 

ifadelerde bu değişiklikler açıkça görülmektedir. Söz konusu ifadeler şu 

şekildedir: 

“Kraliyet yazıcısı, Uşur-ana-Marduk'un oğlu Marduk-uballit'in 

oğlu, tanrı ve kralın kutsadığı, alçakgönüllü, itaatkâr, efendisini 

hoşnut eden Marduk-nadin-ahhe: 

Efendim tanrı Marduk'un tapınağının gölgesine inşa ettiğim ve 

efendim tanrı Marduk'un kusursuz bilgeliği sayesinde içine 

soğuk su kuyusu açtığım evin seçkin (?) olmasını sağladım. 

Engin anlayış ve büyük özenle altına, hiç kimsenin haberi 

olmayan, fırınlanmış tuğladan odalar yaptım. Evin tamamını, 

kilerlerini ve yaşam alanlarını inşa ettim (ve) tamamladım, ama 

... yapmadım. 

Efendim tanrı Marduk eve baksın ve emeklerimin karşılığında 

beni ödüllendirsin (?). Gelecekte oğullarım, torunlarım, benim 

soyumdan gelenler ve soyumun soyundan gelenler için onu 

sürekli kılsın. Ben ve ailem sonsuza dek efendim tanrı Marduk'a, 

tanrıçam Sarpanitum'a13 saygı göstersin. (Sonraki cümle eksik) 

Efendim [tanrı Marduk], beni seven, evrenin kralı, efendim 

Assur-uballit'e bolluk içinde refah dolu uzun ömür versin”14 

Asur-uballit’ten sonra Asur tahtına sırasıyla Enlil-nirari (MÖ 1329 – 

1320), Arik-den-ili (MÖ 1319 – 1308) ve I. Adad-nirari (MÖ 1307 – 1275) 

çıkmıştır. Bu kralların ilk ikisinin faaliyetleri hakkında yeterince bilgi 

sahibi değiliz 15. Ancak söz konusu krallar da faaliyetlerine dair yazdırmış 

oldukları metinlerde babaları ve dedelerinin isimlerinden oluşan soy 

                                                           
12 Grayson, age, 1, A.0.73.1: 16. 
13 "Sarpanitum", Tanrı Marduk'un eşi olan tanrıçanın adıdır. Detaylı bilgi için Bkz.: Jeremy 

Black – Anthony Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, The British 

Museum Press, London 2004, s. 160; Barbara Nevling Porter, "Ritual and Politics in 

Assyria: Neo-Assyrian Kanephoric Stelai for Babylonia", Hesperia Supplements, Vol.: 33, 

ΧΑΡΙΣ: Essays in Honor of Sara A. Immerwahr, 2004, s. 262. 
14 Amelie Kuhrt, Eski Çağ'da Yakındoğu, C.1, Çev.: Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul 2013, s. 459. 
15 L. Gürkan Gökçek, Asurlular, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2015, s. 84. 
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bilgilerini vermelerinin yanında kendilerini ve atalarını “Tanrı Aššur’un 

vekili” olarak tanımlamışlardır16. Asur Devleti’nin daha geniş 

coğrafyalarda hakimiyet gösteren dönemin süper güçlerinden biri haline 

gelmesi bu krallardan I. Adad-nirari’nin iktidar döneminde 

gerçekleşmiştir. Söz konusu kral iktidarı döneminde, Asurluların emperyal 

politikası kapsamında Kuzey Suriye’de Kargamış’tan güneyde Babil’e 

kadar olan geniş bölgede hakimiyet kurmuştur17. Yürütmüş olduğu bu 

askeri faaliyetlerde ordusu ve hakimiyeti altında bulunan tüm insanların 

kitlesel desteğini almak ve bir çeşit sorgulanamazlık elde etmek isteyen I. 

Adad-nirari de yazdırmış olduğu metinlerde kendinden önceki Asur 

kralları gibi kendisini tanrıların atamış olduğu bir vekil olarak 

göstermekten ve yürütmüş olduğu faaliyetlerden dolayı tanrıların övünç 

kaynağı olduğunu vurgulamaktan geri durmamıştır. Ancak söz konusu 

kralın yazdırmış olduğu metinlerden birinde kendisi için dikkat çekici bir 

tanımlama kullanmış olduğu görülmektedir. Öyle ki, bu metinde I. Adad-

nirari kendisinin yanı sıra babası ve dedesinin de tanrılar tarafından 

atanmış krallar olduğunu belirtmektedir. Bu husustaki bilgileri Asur’daki 

iç kentin duvarlarının I. Adad-nirari tarafından onartılması hakkında 

bilgiler veren taş bir tablet üzerinde geçen “Tanrı Enlil’in atadığı, 

Aššur’un vekili Adad-nārārī, Tanrı Enlil’in atadığı, Aššur’un vekili Arik-

dīn-ili’nin oğlu, (ki  Arik-dīn-ili de) Tanrı Enlil’in atadığı, Aššur’un vekili 

(olan) Enlil-nārārī’nin oğludur…”18 ifadelerinden öğrenmekteyiz. 

MÖ XI. yüzyılda Asur Devleti bir takım iç problemlerle 

uğraşmaktaydı. Bu sorunların en önemlisi Asur kentlerine gerçekleşen 

yoğun Arami göçleridir. Söz konusu dönemde başkent Asur ve çevresinde 

siyasal otoriteyi korumaya çalışan krallar uzak bölgelere düzenlenen 

seferlere veya büyük imar-inşa faaliyetlerine zaman ayıramasalar da çivi 

yazılı tabletlerde bu durumdan söz edilmemekte, aksine kralların başarıları 

vurgulanarak tanrısal yollarla atanmış tanrı vekilleri olduklarından 

bahsedilmektedir.19. Söz konusu dönemde Asur tahtına çıkan krallar 

Aššur-bēl-kala (MÖ 1073 – 1056), II. Erība-Adad (MÖ 1055 – 1054) ve 

IV. Šamšī-Adad (MÖ 1053 – 1050) bu durumun en önemli örneklerini 

oluşturmaktadırlar20. Bu krallardan Ašsur-bē1-ka1a’nın yazdırmış olduğu 

bir metinde kendisini tanrılar tarafından atanmış ve desteklenmiş bir kral 

olarak tanımlamasına bakacak olursak; “Ašsur-bēl-kala büyük kral, 

evrenin kralı, Asur’un kralı, dört bölgenin tümünün kralı, Tanrı Aššur’un 

seçtiği, ülkelerin efendisinin atadığı, Tanrı Aššur’un desteğiyle hareket 

                                                           
16 Grayson, age, 1, A.0.74.1: 1; Grayson, age, 1, A.0.75.3: 1 – 6. 
17 Gökçek, age, s. 84. 
18 Grayson, age, 1, A.0.76.13: 1 – 3. 
19 Köroğlu, age, s. 138. 
20 Gökçek, age, s. 119. 
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ederek düşmanlarını yerle bir eden…”21 ifadeleri ile karşılaşırız. Ašsur-

bēl-kala’dan sonra tahta çıkan oğlu II. Erība-Adad tarafından yazdırılmış 

olan ve büyük bir kısmı kırık olmasından dolayı muhtevası tam olarak 

bilinemeyerek yalnızca kraliyet unvanları okunabilen bir kil tablette II. 

Erība-Adad’ın tanrılar tarafından atanmış bir kral olduğu “Erība-Adad, 

evrenin kralı, [güçlü kral, Asur’un kralı] dört bölgenin tümünün kralı, 

[Tanrı Aššur’un] seçtiği, kutsal [rahip], Tanrı Ninurta’nın koruyucu eli 

altında, Tanrı Enlil’in seçtiği [kral], cesur adam…”22 ifadeleri ile 

vurgulanmaktadır. IV. Šamšī-Adad ise babası ve dedesinin kullanmış 

olduğu unvanlara kıyasla kendi unvanlarında bir takım değişiklikler 

yaparak Tanrı Enlil tarafından atanmış olduğunu ve Tanrı Aššur’un vekili 

olarak kral olduğunu vurgulamaktadır. Söz konusu kralın bir kireç taşı 

üzerine yazdırmış olduğu metninde geçen  “Aššur’un vekili ve Enlil’in 

atamış olduğu Aššur-rēša-iši (I)’nin oğlu (olup) Enlil’in atadığı, Aššur’un 

vekili Tiglath-pileser (I)’in oğlu (olan), Enlil’in atadığı, Aššur’un vekili 

Šamšī-Adad…”23 ifadeleri bu durumu açıkça göstermesi bakımından 

önemli bir mahiyettedir. Kanaatimizce, birbiri ardına Asur Devleti’nin 

tahtına çıkan bu üç kralın da ülke içerisinde pek çok sorunla uğraşmasına 

ve büyük başarılar elde edememesine rağmen metinlerde bu durumun tam 

aksini iddia etmelerinin temel gerekçesi, Asur Devleti’nin merkezi 

otoritesinin halâ güçlü olduğu yönünde propaganda yapılması ve kralların 

tanrılar tarafından atanmış vekiller olduğu iddia edilerek dinin insanlar 

üzerindeki etkisi sayesinde toplumun bu merkezi otorite etrafında 

toplanmak istenmesidir.  

Yeni Asur Dönemi ile değişen politik anlayışa rağmen tanrıların devlet 

üzerindeki etkinliği açısından herhangi bir değişim olmamış, aksine 

yürütülen tüm askeri faaliyetler de Tanrı Aššur'un emirlerine bağlanmıştır. 

Asur öncesi Mezopotamya devletlerinin yönetim şeklini benimseyen Asur 

krallarının üzerine basa basa vurguladıkları konu ise tüm Mezopotamya 

coğrafyasında bulunan tanrılar ve tapınaklarına saygıda kusur 

etmedikleridir. Kuşkusuzdur ki, buradaki temel gayeleri iktidarlarını 

sağlam bir temele oturtma ve hakimiyetleri altındaki uyruklarının 

ayaklanmasını önleme çabasından başka bir şey değildir. Tanrısal bir 

lütufla devletin başına geçtiklerini iddia eden kralların ülkenin ve devletin 

sahibi, savaşçı ve kahraman kral gibi nitelikleri bulunmaktaydı. 

Kullandıkları unvanlarda da yüceltici ifadelere başvurmalarının temel 

gerekçesi hakimiyet kurmuş oldukları tüm coğrafyada sorgulanamaz bir 

otoriteye sahip olduklarını vurgulamaktır. Tahta ister veraset ister de gasp 

yoluyla çıkmış olan her kralın kendisini tanrılar Enlil, Aššur ve Ninurta'nın 

                                                           
21 A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I (1114-859 BC), 

The Royal Inscriptions Of Mesopotamia Assyrian Periods, Vol. 2, University of Toronto 

Press, Toronto 2002, A.0.89.4: 1 – 4. 
22 Grayson, age, 2, A.0.90.1: 1 – 13. 
23 Grayson, age, 2, A.0.91.4: 2 – 4. 
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kral olarak seçmiş olduğunu söylemesi de yine bu gerekçeden 

kaynaklanmaktadır24. Asur ülkesinde yaklaşık 160 yıl süren bu kargaşa 

ortamında II. Aššur-rabi (MÖ 1012 – 972), II. Aššur-dan (MÖ 934 – 912) 

ve II. Adad-nirari (MÖ 911 – 891) gibi krallar Asur Devleti’nin 

yıkılmasına engel olmuş25 ve günümüz tarihçilerince Yeni Asur Dönemi 

adı verilen Asur Devleti’nin en parlak döneminin temellerini atmışlardır. 

Bu krallardan II. Tiglat-Pileser’in (MÖ 966 – 935) oğlu olan II. Aššur-dan 

tarafından yazdırılmış olup kilden yapılmış külâhların Tanrı Aššur’a ithaf 

edilmesini konu edinen bir metinde de Asur krallarının tahta çıkışlarının 

geleneksel anlatımlarından birine rastlanılmaktadır. Söz konusu metinde 

kendisinden tanrılar tarafından atanmış bir tanrı vekili olarak bahseden 

kralın kendini tanıtmak için yazdırmış olduğu bölümde kendinden önceki 

üç kraldan bahsettiği ve babası, dedesi ve dedesinin babası olan bu üç 

kralın da tanrılar tarafından atanmış olan tanrı vekilleri olduğunu 

vurguladığı görülmektedir. Kuşkusuzdur ki, II. Aššur-dan bu yöntemle 

kendisinin ve atalarının meşruluğunu vurgulayarak kendi iktidarının 

tanrılar tarafından bahşedildiğini ileri sürerek krallığını sağlam temellere 

dayandırmayı hedeflemekteydi. Söz konusu metinde bu durum şu 

ifadelerle belirtilmekteydi: 

“…Tanrı Aššur’un vekili (ve) Tanrı Enlil’in atamış olduğu 

Aššur-rabi (II)’nin oğlu (olan) Tanrı Aššur’un vekili, Tanrı 

Enlil’in atamış olduğu Aššur-rēša-iši (II)’nin oğlu (olan) 

Aššur’un vekili, Tanrı Enlil’in atadığı Tiglath-pileser (II)’in oğlu 

(olan), Tanrı Aššur’un vekili, Tanrı Enlil’in atadığı Aššur-dān 

…”26  

Asur Devleti’nin tahtına II. Adad-nirari’nin ardından çıkan oğlu II. 

Tukulti-Ninurta’nın (MÖ 890 – 884) krallık dönemiyle birlikte Asur 

Devleti için yeni bir dönemin temelleri atılmıştır. Yaklaşık üç yüz yıl 

sürecek olan bu dönemde Asur Devleti en kudretli haline ulaşacak ve Asur 

kralları bugünkü Anadolu, Suriye ve Filistin topraklarına daha da 

yayılmayı hedefleyen emperyal bir politikayı benimseyeceklerdir27. II. 

Tukulti-Ninurta’nın ölümünün ardından tahta çıkan oğlu II. Aşur-nasirpal 

(MÖ 884 – 858) babasından her bakımdan döneminin en güçlü ordusunu 

devralmıştır. Yeni Asur Dönemi’nin ilk gerçek kralı olarak nitelenebilecek 

olan söz konusu kral ülke sınırlarını daha da genişletmek maksadıyla pek 

çok sefer düzenlemiş ve ele geçirdiği bölgelerde güçlü bir otoriteye sahip 

olabilmek için baskıcı bir politika benimsemiştir28. Söz konusu kralın 

ardından Asur tahtına çıkan III. Salmanassar (MÖ 858 – 824) da babası 

                                                           
24 Köroğlu, age, s. 182. 
25 Gökçek, age, s. 10. 
26 Grayson, age, 2, A.0.98.4: 1 – 5. 
27 Gökçek, age, s. 10. 
28 Erol Sever, Asur Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2008, s. 82. 
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gibi başarılı bir yönetim sergilemiştir. İktidarı süresince pek çok askeri 

sefer gerçekleştiren söz konusu kral, babasından daha sert bir yönetim 

anlayışı benimsemiştir29. İcraatlarına dair yazdırmış olduğu metinlerde 

kendisini tanımlamak için kullanmış olduğu unvanlarda başarılı 

yönetimini vurgulayan kral, metinlerinde tanrılar tarafından seçilmiş ve 

atanmış bir hükümdar olduğunu vurgulayarak da meşru bir kral olduğunu 

ispat etmeyi amaçlamıştır. Söz konusu kral, kalesinde bulunan taş bir plaka 

üzerine muhtemelen MÖ 857 – 856 yıllarında yazdırtmış olduğu ve 

yıllıkların ilk örneğini oluşturan bir metinde unvanlarını, meşruluğunu ve 

tanrılar tarafından seçilerek atanmış olduğunu şu ifadelerle 

vurgulamaktadır: 

“Salmanassar, tüm insanların kralı, prens, Aššur’un vekili, güçlü 

kral, Asur’un kralı, dört bölgenin kralı, tüm insanların güneşi 

(tanrı), tüm ülkelerin yöneticisi, tanrıların istediği kral, Tanrı 

Enlil’in seçtiği, Aššur’un güvenle atadığı, büyük tanrılara 

kurbanlar sunan ve gelir sağlayan özenli prens, Ekur’un 

ihtiyaçlarını her daim karşılayan dindar kişi, Asur halkına barış 

içinde liderlik yapan sadık çoban…”30 

III. Salmanassar bu metinde kendisini tanrısal bir lütufla seçilmiş ve 

atanmış bir kişi olarak göstermesinin yanı sıra bazı tanrısal alâmetleri 

kendi benliğinde toplama yoluna da gitmiştir. Öyle ki, tanrılar için 

kullanılmakta olan “…tüm insanların güneşi…” unvanını kendisini 

tanımlamak için kullanmış olması bu durumun en önemli örneklerinden 

biridir. III. Salmanassar’ın iktidarı süresince başarılı bir yönetim 

sergilediği ve Asur ülkesinin topraklarını batıda Fırat Nehri’ne, kuzeyde 

Toros Dağları’na kadar genişletmiş olduğu görülmektedir31. Kanaatimizce 

III. Salmanassar’ın kendini tanımlamak için tanrısal unvanlar kullanmış 

olmasının en önemli gerekçesi elde etmiş olduğu bu başarılardır. Çünkü 

söz konusu kralın kendini tanrılaştırmak gibi bir maksadının olmadığı aynı 

metnin sonraki satırlarından açıkça anlaşılmaktadır. III. Salmanassar’ın da 

yazdırmış olduğu metinlere Asur’un diğer kralları gibi kendisini tanıtmak 

ve tanrılar tarafından seçilerek atanmış meşru bir kral olduğunu 

vurgulamak için eklettiği unvanları bölümünde atalarını sayarak onların da 

tıpkı kendisi gibi tanrılar tarafından seçilerek atanmış kişiler olduğunu 

vurguladığı görülmektedir. Kuşkusuz, söz konusu kralın buradaki gayesi 

Asur’un diğer kralları gibi kendi meşruluğunun yanı sıra soyunun da meşru 

temellere dayanmakta olduğunu vurgulamak istemesidir. Metnin ilgili 

bölümünde şu ifadeler geçmektedir: 

                                                           
29 Gökçek, age, s. 11; Sever, age, s. 86. 
30 A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858-745 BC), The 

Royal Inscriptions Of Mesopotamia Assyrian Periods, Vol. 3, University of Toronto Press, 

Toronto 2002,  A.0.102.1: 1 – 9. 
31 Köroğlu, age, s. 159 – 160. 
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“Tanrı Enlil’in atamış olduğu, (Tanrı) Aššur’un vekili Adad-

nārārī (II)’nin oğlu (olan) Tanrı Enlil’in atamış olduğu (Tanrı) 

Aššur’un vekili Tukultī-Ninurta (II)’nın oğlu (olan) Tanrı 

Enlil’in atamış olduğu, (Tanrı) Aššur’un vekili Asurnasirpal 

(II)’in oğlu (Salmanassar III)…”32  

Babası V. Şamşi-Adad’ın beklenmedik bir sırada ölümü sonrasında 

Asur tahtına III. Adad-nirari çıkmıştır. Ancak çocuk sayılabilecek bir yaşta 

Asur tahtına çıkan III. Adad-nirari’nin yerine beş yıl gibi bir süre Asur 

ülkesini annesi Kraliçe Semiramis33 (Şammuramat) yönetmiştir. Öyle ki, 

hakkında pek çok kaynakta bilgiler bulunan Semiramis, başarılı bir 

yönetim sergilemiş ve Asur Devleti’nin bölgesel etkisini sürdürmesini 

sağlamıştır34. Tüm bu gerekçelerden dolayı III. Adad-nirari hakkında 

yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak söz konusu kralın iktidarının ilerleyen 

dönemlerinde yürütmüş olduğu imar ve inşa faaliyetleri hakkında bilgiler 

verdiği metinlerinde az da olsa çeşitli bilgiler elde edebilmekteyiz. Bu 

metinlerde en dikkat çekici husus III. Adad-nirari’nin de ataları gibi 

iktidarının meşruiyetini sağlamak gayesiyle tanrılar tarafından seçilerek 

atanmış olduğunu vurgulamasıdır. Söz konusu kralın Ninive kentindeki 

Nâbu tapınağındaki işleyiş hakkında kayıtların bulunduğu tuğlalar üzerine 

yazdırmış olduğu bir metinde geçen “(Tanrı) Aššur’un vekili (olan) ve 

Tanrı Enlil’in atamış olduğu Salmanassar (III)’ın oğlu (olan), (Tanrı) 

Aššur’un vekili (olan) ve Tanrı Enlil’in atamış olduğu Šamšī-Adad (V)’ın 

oğlu (olan), (Tanrı) Aššur’un vekili (olan) ve Tanrı Enlil’in atamış olduğu 

Adad-nārārī…”35 ifadeleri bu durumu açıkça göstermektedir. Bu 

ifadelerden de anlaşıldığı üzere III. Adad-nirari meşru bir kral olduğunu 

kanıtlayabilmek amacıyla, atalarının bazılarını saydıktan sonra onların da 

kendisi gibi tanrılar tarafından seçilerek atanmış krallar olduğunu 

vurgulayarak soyuna da bir çeşit meşruiyet kazandırmayı amaçlamaktaydı. 

MÖ VIII. yüzyılda Asur Devleti'nin Babil ülkesini ele geçirmesiyle 

Mezopotamya coğrafyasında en büyük tanrı konumuna yükselen Tanrı 

Aššur'un Asur Devleti'nin siyasal çehresine yön veren en yüce kudret 

olduğuna inanılmaya başlanmıştır. Söz konusu bu inanış Babil 

                                                           
32 Grayson, age, 3,  A.0.102.1: 10. 
33 Ctesias’ın anlatımlarına göre Kraliçe Semiramis, Asur kralları oldukları iddia edilen 

Ninus’un eşi ve Ninyas’ın annesidir. Ancak Asur kentinde yürütülen kazı çalışmalarında 

elde edilen çivi yazılı metinlerde ne Ninus ne de Ninyas isimleri zikredilmektedir. Söz 

konusu krallar hakkında Asur kral listelerinde de herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Buradan hareketle Ctesias tarafından verilen bilgilerin efsanevi bir anlatıdan ileri 

gidemediği ve tarihi gerçeklikle örtüşmediği görülmektedir. Çiviyazılı belgelerden elde 

edilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan değerlendirmelere göre Ctesias’ın Ninus olarak 

adlandırdığı Asur kralının gerçekte V. Şamşi-Adad, Ninyas’ın ise III. Adad-Nirari olduğu 

sonucuna varılabilir. Detaylı bilgi için bkz. Ercüment Yıldırım, “Ctesias’ın Anlatımlarına 

Göre Ninus (Nemrut)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXX/2, 2015, s. 586. 
34 Gökçek, age, s. 152 – 153. 
35 Grayson, age, 3, A.0.104.14: 1 – 6. 
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medeniyetinin efsanevi yaradılış destanı olan “Enuma Eliş”in Asurca 

uyarlamasında açık bir şekilde gözükmektedir. Söz konusu bu uyarlamada 

en yüce tanrı konumuna yükseltilmiş olan Tanrı Aššur, Babil versiyonunda 

en güçlü tanrı olarak karşımıza çıkan Tanrı Marduk'un yerine geçmiş ve 

"tanrıların babası" unvanını almıştır. Tanrı Aššur tanrılar panteonundaki 

söz konusu bu yükselişine paralel olarak Asur ülkesinin siyasal hayatında 

da en üst mertebeye yükselmiştir. Öyle ki, bu gelişmeyle birlikte Asur 

Devleti'nde tahta çıkacak olan her kral ve veliaht ilan edilen her prens Tanrı 

Aššur'un onayını almak durumunda kalmıştır36. Ülkede düzenlenen kült 

ayinlerinde önemli roller üstlenen ve çeşitli dini kıyafetler giyer şekilde 

tasviri yapılan krallar birer siyasal karakter oldukları kadar aynı zamanda 

birer din adamıydı. Bu yöntemlerle hem dini hem de siyasi gücü ellerinde 

toplayan kralların tahta çıkacakları zaman tapınağa giderek Tanrı Aššur'un 

önünde yeminler etmesi söz konusu kralın tanrısal bir destek ve seçim ile 

tahta çıkmış olduğu fikrini tüm yurttaşların zihnine yerleştirmesi açısından 

büyük bir öneme sahipti37. Prensler arasından seçilecek olan veliahdın 

hangisi olacağına dair tanrılardan onay alınmaktaydı. Söz konusu bu 

hususta bilgiler veren bir metinde veliahdın belirlenebilmesi amacıyla 

Güneş Tanrısı Şamaş'a başvurulması şu ifadelerle kayıt altına alınmıştır: 

“...Büyük tanrı Şamaş, sana sorduğum soruya kesin bir cevap 

ver! 

Asur kralı Asarhaddon çalışıp plan yapmalı mı? Adı bu papirüse 

yazılmış ve yüce varlığının huzuruna yerleştirilmiş oğlu Sin-

nadin-apli Veliaht Sarayı'na gitmeli mi? Yüce varlığın bundan 

hoşnut olur mu? Yüce yarlığın bunu kabul edebilir mi? Yüce 

varlığın bunu biliyor mu? 

Asur kralı Asarhaddon'un oğlu, adı bu papirüse yazılı Sin-nadin-

apli'nin Veliaht Sarayı'na girmesi sen, yüce tanrı, Şamaş'ın yüce 

varlığının buyruğuyla hükmedilmiş ve teyit edilmiş midir? O da 

bunu görecek mi? O da bunu işitecek mi?...”38 

Tanrısal bir seçimle tahta çıktığını ileri süren krallar bu iddialarını daha 

da kuvvetlendirmek için bir takım dini unvanlar kullanmışlardır. Bu 

                                                           
36 Wilfred G. Lambert, “The God Aššur”, Iraq, Vol. 45, No. 1, Spring 1983, s. 86;  Steven 

W. Holloway, Aššur is King! Aššur is King! Religion in the Exercise of Power in the Neo-

Assyrian Empire, Culture & History of the Ancient Near East, Vol. 10, Ed. B. Halpern – 

M. H. E. Weippert – TH. P. J. Van Den Hout – I. Winter, Leiden 2002, s. 65; Kürşat 

Demirci, Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş Tanrılar, Ritüel, Tapınak, Ayışığı Kitapları, 

İstanbul 2013, s. 34. 
37 Pierre Bordreuil - Françoise Briquel-Chatonnet – Cecile Michel, Tarihin Başlangıçları, 

Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları, Çev. Levent Başaran, Alfa Basım Yayın Dağıtım, 

İstanbul 2015, s. 483. 
38 Amelie Kuhrt, Eski Çağ'da Yakındoğu, C.2, Çev.: Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul 2013, s. 186. 
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unvanlardan en yaygın olarak kullanılanı “Aššur'un Rahibi” anlamına 

gelen ve bir çeşit yönetici vasfı yüklenmiş olması muhtemel olan 

“Aššur’un šangu'su” unvanıdır. Söz konusu bu unvanı kullanan kralların 

Orta Asur Dönemi'ndeki taç giyme törenlerinden yola çıkılarak 

varılabilecek en temel yargı, hem Orta Asur hem de Yeni Asur 

Dönemlerinde kralların sadece Asur Devletinin yöneticisi olduğu, buna 

karşılık Tanrı Aššur'un ülkenin gerçek sahibi ve kralı olduğu anlayışıdır. 

Asur kentinde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ulaşılan ve Asur Kralı 

Asurbanipal'in taç giyme merasimini konu edinen bir ilâhide bu husus 

hakkında açık bir şekilde bilgiler verilmektedir. Söz konusu metinde 

ülkenin gerçek kralının Tanrı Aššur olduğundan “Aššur kraldır -gerçek 

kral Aššur'dur! Assurbanipal, Aššur'un kendi elleriyle yarattığı 

[temsilcisi]dir.”39 sözleri ile bahsettikten sonra Asur kralı Asurbanipal için 

iyi dileklerde bulunarak dualar edilmektedir. Bu duaların ardından kralın 

tanrılar tarafından bazı alâmetlerle donatılmış ve tanrılar tarafından 

iktidara getirilmiş olduğundan şu ifadelerle bahsedilmektedir: 

“Anu tacını verdi, İllil tahtını verdi; Ninurta silahını verdi; Nergal 

parlak saltanatını verdi. Nusku danışmanlar gönderdi ve önüne 

(huzuruna) çıkardı. 

Her kim krallarla saygısızca veya sadakatsizce konuşursa -eğer 

saygın bir kişiyse, şiddetli ölümle can verecektir; zengin bir 

adamsa, fakirleşecektir.  

Her kimin kalbinde krala karşı kötülük varsa -Erra başına veba 

hastalığı salarak onu hesap vermeye çağıracaktır. 

Her kimin kalbinde krala karşı hileler varsa -fırtınaya tutulur, 

giysisinin etekleri çöplere bulanır. 

Gök ve yerin bütün tanrıları toplansın, tedbirli adam kral 

Assurbanipal'i kutsasın!...”40 

Metinden de anlaşıldığı üzere ülkenin gerçek sahibi ve kralı Tanrı 

Aššur'dur. Ancak Tanrı Aššur'un himaye ve desteğini alan Asurbanipal de 

Tanrı Aššur'un vekili olarak dünya üzerinde hüküm sürmektedir. Metnin 

krala karşı olumsuz bir davranış yapıldığında karşılaşılacak olan 

musibetlerden bahsedilen bölümünden anlaşıldığı kadarıyla Asurbanipal 

tanrıların koruması altındadır ve onun kutsal iradesine karşı saygısızlık 

içerisinde olan kişiler tanrıların gazabına uğrayacaktır. 

Eski Mezopotamya toplumlarında halkın dini duygularının en üst 

düzeyde tutulması ve bu sayede kralların da halk tarafından dini bir 

                                                           
39 Alasdair Livingstone, State Archives of Assyria (SAA), Vol. 3, Helsinki University Press, 

Helsinki 1989, s. 26; Holloway, age, s. XV. 
40 SAA, 3, s. 27. 
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kudretle bağdaştırılması açısından tören, bayram ve ritüeller büyük bir 

öneme sahiptiler. Bu dini seremoni ve ritüeller de kralların tanrılar 

tarafından seçilmiş ve atanmış olduklarının halka duyurulmasında 

yukarıda örneklerini verdiğimiz, kralların icraatlarına dair anlatılar içeren 

metinler kadar etkilidirler. Sumerliler döneminden beri uygulanagelen ve 

Asur'da da varlığını gördüğümüz Akitu41 (Yeni Yıl Bayramı) söz konusu 

bu bayram ve ritüellerin en önemlisidir42. Babil krallarında olduğu gibi 

Asur'da da krallar yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar aylarında Yeni Yıl 

festivallerinde iktidarlarına ilahi onay alırlardı. Bu nedenle krallığın 

meşrulaştırılması bir kez gerçekleştirilen bir durum değil, kralın saltanatı 

süresince süreklilik arz eden bir durumdu. Bu bayram sırasında kral 

tapınağa girer ve tapınakta krallık tacını takarak kendisini halka tanıtırdı43. 

Kralların aktif olarak rol aldığı bu bayram ve içerisinde barındırdığı 

ritüeller, kralların meşruiyetlerinin sağlanmasında büyük bir propaganda 

aracı olarak görülmekteydiler. On bir gün süren bu bayramın Babilliler ve 

Asurlular dönemlerindeki en önemli ritüeli Hieros Gamos yani “Kutsal 

                                                           
41 Babil ve Asurlularda önemli bir yer tutan bu bayram, ilkbahar ekinoksunun meydana 

geldiği Nisannu (Asurlularda yılın on birinci ayı olan Šabaṭu, on ikinci ayı olan Addaru ve 

birinci ayı olan Nisannu’da) ve sonbahar ekinoksunun meydana geldiği Tašrītu 

(Asurlularda yılın altıncı ayı olan Ulūlu ve yedinci ayı olan Tašrītu) aylarında olmak üzere 

yılda iki kez kutlanırdı. Asurlularla varlığını sürdüren bu bayramın ana karakteri yine 

Sumerce Dumuzi, Akadca Tammuz adı verilen Çoban Tanrı’ydı. Tanrı Tammuz kutsal ve 

ölümsüz olan genç bir tanrıydı. Onun ölümsüzlüğü şüphesiz her ölümünden sonra yeniden 

dirilmesinden kaynaklanmaktadır.  Asur'daki genel inanışa göre kış mevsiminin gelmesiyle 

ölerek yer altına çekilen Tanrı Tammuz bahar mevsiminin gelmesiyle yeniden canlanarak 

yeryüzüne çıkar ve sevgili eşi Tanrıça İnanna'ya kavuşurdu. Ancak, Jastrow’a göre 

Asurlularda yılın ilk altı ayını yeraltında, ikinci altı ayını da yeryüzünde geçiren, doğanın 

canlanması ve insanlar ile hayvanların bereketinin sağlanması gibi tarımsal güçlere sahip 

olan Tanrı Tammuz değil, Tanrıça İştar'dır. Biz burada Jastrow'a ait olan görüşü kabul 

etmemekle birlikte bu hususların Tanrı Tammuz için geçerli olduğunu kabul etmekteyiz. 

Ancak şu husus dikkatten kaçırılmamalıdır ki, Tanrıça İştar bereket tanrıçasıdır ve tarımsal 

tanrı Tammuz ile olan kutsal evliliğiyle doğanın yeniden canlanması ve bereketin 

artırılmasında aktif olarak görev almaktadır. Günümüz medeniyetlerinde kutlanan bahar 

şenliklerinin temelini oluşturan bu bayram Babillilerde olduğu gibi Asurlularda da Nisan 

ayının ilk haftası başlar ve on bir gün sürerdi. Buradan hareketle baktığımızda Asur ve Babil 

Yeni Yıl Bayramı kutlamalarında bir takım farklılıklar olsa da bayram süresince yürütülen 

ritüellerin sahip olduğu tema genel olarak aynıydı. Detaylı bilgi için bkz. Alexander Heidel, 

The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, The University of Chicago Press, 

Chicago 1963, s. 207; Claus Ambos, “Ancient Near Eastern Royal Rituals”, Religion 

Compass, C. 8, S. 11, 2014,  s. 331; Gökçek, age, s. 248; Morris Jastrow, The Civilization 

of Babylonia and Assyria, J. B. Lippincott Company, Philadelphia 1915, s. 543; Sebatino 

Moscati, Ancient Semitic Civilizations, Capricorn Books, New York 1960, s. 59; Sebatino 

Moscati, The Face of Ancient Orient - Near Eastern Civilizatin in Pre-classical Times, 

Dover Publications Inc., New York 2001, s.69; William W. Hallo, "The Death of Kings: 

Traditional Historiography in Contextual Perspective", Scripta Hierosolymitana, Vol.: 

XXXIII, ss. 148 - 165, Jerusalem 1991, s. 154. 
42 Holloway, age, s. 71; Gökçek, age, s. 248. 
43 Ambos, agm, s. 329 – 331. 
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Evlilik Ritüeli” idi44. Bu ritüelin uygulanışında da tıpkı Babil versiyonunda 

olduğu gibi Tanrıça İştar ile Tanrı Tammuz'un kavuşması ve evlilikleri, 

kral ve din kadınlarının başı olan baş rahibenin temsili katılımıyla 

dünyevileştirilirdi. Bu uygulamadaki en önemli amaç kralların tanrılar 

panteonu ile kurmuş oldukları yakın ilişkinin halk üzerinde yaratmış 

olduğu etkidir. Söz konusu bu uygulama ile tanrının yeryüzündeki vekili 

olduğunu bir kez daha vurgulayan kralın meşruiyeti garanti altına 

alınmaktaydı45. Bu ritüelin ardından tapınağın bahçesinde tanrılara 

kurbanlar sunulmakta ve geniş katılımlı bir yemek organize edilmekteydi. 

Kutsal Evlilik seremonisiyle dünyanın yeniden yaratıldığına inanan Asur 

toplumu, bu bayramla birlikte tanrısal enerjinin tüm dünya üzerine 

yayılarak insanların huzur ve refahının temin edildiğini düşünmekteydi. 

Her yıl düzenli olarak kutlanan Yeni Yıl Bayramı'nın taşımış olduğu dini 

önem Yeni Asur Dönemi ile etkisini kaybederek daha çok politik bir 

yapıya bürünmeye başlamıştır. Devlet ideolojisinin ve kralların 

meşruiyetinin en önemli göstergesi haline gelen bu ritüel bir çeşit 

propaganda aracına dönüşmüştür46. 

Yeni Asur Dönemi’nde Asur Krallarının Babil kentine pek çok ziyaret 

düzenleyerek burada düzenlenen ritüellere katılmış oldukları çiviyazılı 

belgelerle kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlardan yola çıkarak kralların söz 

konusu bu şenliklere katılım amaçları hakkında önemli bilgiler elde 

edebilmekteyiz. Örneğin II. Sargon'un yazdırtmış olduğu bir metinde bu 

hususta şu ifadelere yer verilmektedir: 

“Tanrıların kralının şehri Babil'e sevinçle, kalbimin 

memnuniyeti ve ışık saçan bir yüzle girdim. Büyük kral 

Marduk'un ellerini kavradım ve Yeni Yıl Festivali (Bit Akitu) 

Evi'ne kutsal yolculuk yaptım. Tanrılar da Bel'in (Marduk) 

ellerini tutmak için Babil'e geldi −Bit Akitu alayında ona liderlik 

etmek için.”47 

Bu metinden hareketle dikkat edilmesi gereken en önemli husus II. 

Sargon'un Babil kentine geldikten sonra diğer tanrılarla eşit bir şekilde 

baştanrı Marduk'un elini tutmasıdır. Bu uygulamadan çıkarılabilecek en 

önemli yorumlardan birisi de II. Sargon'un kendini tanrılaştırmış olmasa 

bile kutsal bir statüye sahip olduğunu vurgulamak istemesidir. Tanrının 

yeryüzündeki temsilcisi olarak tanrıyla direkt olarak irtibata geçebildiğini 

halkına göstermek isteyen kralın bir diğer amacı da tanrılar tarafından 

seçilmiş meşru bir kral olduğunu vurgulamak istemesidir. Bu ayrıcalıklı 

                                                           
44 James Baikie, Ancient Assyria, A. & C. Black LTD., London 1916, s. 90. 
45 Anton Moortgat, The Art of Ancient Mesopotamia, Phaidon Press, London 1969, s. 12; 

Gökçek, age, 248; Ebru Uncu, “Mezopotamya, Anadolu ve Mısır Medeniyetlerinde Güneş 

Kültü”, History Studies, C. 5, S. 1, Ocak 2013, s. 353. 
46 Gökçek, age, s. 249. 
47 Frankfort, age, s. 326. 



562 | Asurlularda Kralların Tanrılar Tarafından Seçilmesi ve Halka İlânı 

 

statüsünü her fırsatta göstermek isteyen kralların ritüellerin başlangıç 

işaretini vermiş olmaları da onların ayrıcalıklı statülerinden 

kaynaklanmaktaydı. 

3. Sonuç 

Dünya üzerinde var olmuş tüm siyasal organizasyonlarda insan 

topluluklarını yönetmenin ve sağlam bir iktidar kurabilmenin formülü bu 

insan topluluklarını dini, milli ya da kültürel bir olguya inandırmak 

olmuştur. Eskiçağ Mezopotamya toplumlarında bu durum dini inançların 

ön plana çıkmış olduğu bir sistem çerçevesinde tezahür etmiştir. Eskiçağ 

dünyası için Asur Devleti ve toplumu dinden beslenen bu sistemin en ileri 

seviyeye ulaşmış olduğu önemli örneklerden birisidir. Eski, Orta ve Yeni 

Asur dönemlerinde Asur toplumu üzerinde ülkenin gerçek sahibinin 

tanrılar olduğu, kralların ise tanrıların vekili ya da rahibi olduğu anlayışının 

hakim olması bu durumun en büyük kanıtı niteliğindedir.  Öyle ki, ülkede 

vuku bulan her nevi işi tanrıların emir ve istekleriymiş gibi gösteren Asur 

krallarının kendilerini tanrılar tarafından seçilmiş ve atanmış kişiler olarak 

tanımlayarak iktidarlarının meşruiyetini sağlamaya çalışmaları da yine dini 

inançların siyasal bir argüman olarak kullanılmış olduğunun en önemli 

kanıtlarından biri niteliğindedir. 

İktidarı elinde bulunduran Asur kralları yalnızca kendi meşruiyetlerini 

değil aynı zamanda atalarının da meşruiyetlerini vurgulayarak soylarını 

kutsal ve meşru bir temele oturtmayı hedeflemişlerdir.  Bunu yaparken de 

hem kendilerinin hem de atalarının tanrılar tarafından seçilerek atanmış 

olduğunu vurgulamayı rutin bir uygulama haline getirmişlerdir. Söz 

konusu bu uygulama kralların icraatlarından bahseden çeşitli muhtevalara 

sahip her tür metinde kendisini göstermektedir. Kanaatimizce kralların 

meşruluğunu vurgulamaya yönelik olan bu niteleme bölümü her belge için 

rutin olarak uygulanan bir kalıp ifade haline getirilmiş ve her kral 

tarafından bazı ekleme ve çıkarmalar yapılsa da genel manada aynı 

muhtevaya sahip olarak kullanılmıştır. Asur krallarınca yürütülen imar ve 

inşa işleri ile askeri harekâtlar gibi her tür faaliyette tanrısal bir emir ve 

istekle hareket ettiğini vurgulayan Asur krallarının söz konusu olaylar 

hakkında bilgiler veren bu çiviyazılı metinlerde tanrılar tarafından 

seçilerek atanmış olduklarını ve tanrıların sevgisine mazhar olmuş 

olduklarını vurgulamaları da yine iktidarlarına meşruiyet kazandırma 

gayelerinden kaynaklanmaktadır. Asur krallarının meşruiyetlerini 

sağlamaları yalnızca bir kez gerçekleşmemekte, aksine iktidarları süresinse 

süreklilik arz eden bir durumdu. Bu bağlamda, Asur krallarının tanrılar 

tarafından seçilerek atanmış oldukları ve tanrıların kendilerinden razı 

oldukları yönünde propagandalar yürütmüş oldukları en önemli fırsatlar 

halkın tümünü bir araya getiren toplumsal törenler ve ayinlerdir. Bu 

ayinlerden en önemlisi hiç kuşkusuzdur ki, Yeni Yıl Bayramı’dır. Öyle ki, 

bu bayramın yılda iki kez gerçekleştiriliyor olması ve süreklilik arz etmesi 



Okay Pekşen | 563 

 

krallar için meşruluklarını vurgulamaları açısından en büyük propaganda 

fırsatını sağlamaktaydı. Kralların tanrıların vekili olarak bu bayramların 

başlama işaretini vermesi, bayram boyunca yürütülen faaliyetlerin 

organizasyonunda bizzat yer alması ve bu bayram içerisinde vuku bulan en 

önemli ayin olan kutsal evlilik seremonisinde tanrıyı simgeler şekilde aktif 

olarak yer alması tamamen siyasal meşruluğunu ve tanrılar tarafından 

seçilmiş bir kral olduğunu vurgulamaya yöneliktir. Öyle ki, kutsal evlilik 

seremonisi ve sonrasında tanrıların da katıldığına inanılan geniş kapsamlı 

bir yemek düzenlenmekteydi. Bu yemekte kralın da tanrılarla aynı sofrada 

oturduğunun iddia edilmesi tanrılarla krallar arasında kurulmuş olan yakın 

ilişkinin ve kralın iktidarının tanrılar tarafından tasdik edildiğinin en açık 

göstergelerinden biridir.  

Kuşkusuzdur ki, Asur krallarının iktidarlarını güçlendirmek ve garanti 

altına alabilmek maksadıyla tanrılar tarafından seçilerek atanmış 

olduklarını her fırsatta vurgulamak istemelerinin temel gayesi toplum 

nezdinde her açıdan eşsiz bir sorgulanamazlığa sahip olmak istemeleridir.  
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Bilgin ÇELİK & Tuğçe ATİK 

 

1. Giriş 

Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşlarının etkisi ile Avrupa’ya yayılan 

milliyetçilik hareketleri Osmanlı İmparatorluğu’nu da derinden sarsmış, 

imparatorluk yaklaşık 100 yıllık süre içinde ortaya çıkan milliyetçi 

isyanların sonucunda parçalanıp dağılmıştır. Dağılan tek imparatorluğun 

Osmanlı olmadığı açıktır, ancak dağılma sürecini en sancılı yaşayan ve bir 

anlamda Büyük Güçlerin rekabetinin merkezine yerleşen devlet olduğu 

kesindir.  

Balkanlarda 19.yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan milliyetçilik 

hareketleri Büyük Güçlerin etkisi ile dalga dalga yayılarak Ermenileri, 

Arapları, Kürtleri etkisi altına almış ve Osmanlı’nın en batı ucundan doğu 

ve güney sınırına kadar ulaşmıştır. Bu sarsıntıların etkisi ile 18. Yüzyılda 

başlayan modernleşme hareketine hız verilirken özellikle II. Mahmut 

dönemi ile birlikte merkezileşme ve üst kimlik yaratma (İttihad-ı Anasır) 

amacıyla fermanlar yayınlanmış, dinsel temelli klasik Osmanlı 

sisteminden uzaklaşılarak, yeni ve modern bir sistem inşa edilmeye 

çalışılmıştır. Bu hem dış etkilerin zorlamasının bir sonucuydu, hem de 

içeride ortaya çıkan çeşitli talep ve tepkilerin bir sonucuydu.  Zaman içinde 

Osmanlı modernleşmesi başlangıçtaki özerk ve öz iradesinin bir ürünü 

olmaktan çıkarak Batılı Güçlerin talep ve formatına uygun hale gelmeye 

başlamış, çeşitli dayatma ve baskılar yoluyla Osmanlı modernleşme süreci 

Batı’nın mali, siyasi, askeri kontrolü altına girmiştir.. Islahat Fermanı ile 

başlayan bu süreç Bulgar milliyetçiliğinin belli bir ivme kazandığı dönem 

ile çakışmıştır.  

 Bulgar milliyetçiliği Balkanlarda Yunan ve Sırp milliyetçiliğine göre 

görece daha geç ortaya çıkan ve gelişen bir harekettir. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri olarak coğrafi konumunun İstanbul/merkeze yakınlığı 
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ileri sürülmektedir.1 Bununla birlikte Tanzimat’ın ilanı sonrasında ortaya 

bir “Bulgar Meselesi”nin çıktığı da bilinmektedir.2  

Bu çalışma bir anlamda Türk tarihçilerinin duayenlerinden Prof.Dr. 

Halil İnalcık’ın başlattığı Bulgar meselesi üzerindeki akademik 

çalışmalara kuramsal bir perspektif ile katkı sağlamayı, henüz başlangıç 

aşamasındaki bir tezin ana fikrini tartışmaya sunarak gelecek eleştiri ve 

katkılar ile bir yol haritası belirlemeyi amaçlamakta ve Bulgar milliyetçi 

hareketini M.Hroch tipolojisi ile açıklamayı hedeflemektedir. 

Balkan milliyetçilikleri konusunda modernist ve etno-sembolcü 

akademisyenlerin farklı yaklaşımlarının yanı sıra ilkçi tezin3 de özellikle 

Yunan ve Arnavut tarih yazımı bağlamında revaçta olduğu dikkate 

alındığında modernist kuramcılardan Hroch’un tipolojisinin önemi daha 

iyi anlaşılacaktır.4 

2. Miroslav Hroch’un Küçük Milletler Tipolojisi 

M.Hroch, oluşumunu tamamlamış bir milletin tüm niteliklerine 

kavuşma amacını taşıyan örgütlü çabalara “milli hareketler” adını 

vermiştir.5 U.Özkırımlı Hroch’un, 19. yüzyıl sonu Avrupa’sında iki farklı 

siyasi tablosuna dikkat çekmektedir; “Bir yanda Ortaçağ’dan beri devam 

eden bir sürecin sonucunda oluşumlarını iyi kötü tamamlamış sekiz millet 

vardı. Bir siyasi yapıya, etnik açıdan türdeş bir seçkin sınıfa, gelişmiş bir 

milli kültür ve yazı diline sahip olan bu sekiz ‘ulus-devlet’, İngiltere, 

Fransa, İspanya, Hollanda, Portekiz, Danimarka, İsveç ve Rusya’ydı. 

(Almanlar ve İtalyanları henüz kendi devletlerini kuramamış iki millet 

olarak değerlendirmektedir.)  

Diğer yandaysa otuzu aşkın ‘egemen olamayan etnik grup’ vardı. Çok 

etnik gruplu imparatorlukların ve yukarıda sözü edilen bazı devletlerin 

topraklarına dağılmış durumda yaşayan bu grupların kendilerine ait bir 

yönetici sınıfı ve devamlılığı olan bir kültürel geleneği yoktu. Coğrafi 

olarak belirli bölgelerde yoğunlaşmalarına karşın ‘kendilerinden 

olmayan’ (yani farklı bir etnik gruba mensup) seçkinler tarafından 

yönetiliyorlardı.”6  

Küçük milliyetçilikler grubuna dahil olan Bulgarların “ulusal kimlik” 

meselesi 1860’lara kadar aydınlar arasında milliyetçi bir söylem olarak 

                                                           
1 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi, 18. ve 19. yüzyıl, cilt I, Küre Yayınları, İstanbul 2006 
2 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık, İstanbul 
3 Milliyetçilik kuramları hakkında bkz. Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, 

Eleştirel Bir Bakış, Sarmal Yayınevi, İstanbul 1999 
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Bildirileri, TTK, Ankara 2014 
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gelişmiş olsa da, bu söylem kitlesel destekten yoksundur. Dolayısıyla 

çalışmada milliyetçilik olgusunun modern bir kavram olduğu ve Bulgar 

milliyetçiliğinin görece geç bir tarihte geliştiği savunulacaktır. Her ne 

kadar 18.yüzyılın sonlarından itibaren din adamları öncülüğünde Bulgar 

kimliği oluşturulmaya yönelik çalışmalar ivme kazanmış olsa da, bu 

çalışmalar bağımsız bir Bulgar milleti kurulması amacına yönelik değil, 

yüzyılın başlarından itibaren Ortodoks Kilisesi’nin Bulgar kültürünü 

ortadan kaldırma ve Helen kültürünü hakim kılma çabasına bir yanıt 

niteliğindedir. Bu durum ancak 1870 yılında bağımsız Bulgar Kilisesi’nin 

kurulmasından sonra değişecek, Bulgar milli bilinci ve milliyetçilik 

söylemi daha kapsamlı bir hal alacaktır. Bu dönem ayrıca Bulgar 

çetelerinin kurulması ve Bulgar kültürüne olan akademik ilginin yerini 

milli ajitasyona bıraktığı dönem olacaktır. 

Hroch’a göre milliyetçiliğin iki aşaması vardır. Birinci aşama, 

mutlakiyete karşı mücadele, burjuva toplumsal devrimi ve kapitalizmin 

doğuşu aşamasıdır. İkinci aşama ise kapitalizmin işçi sınıfı hareketinin 

doğuşuyla çakışan galibiyeti sonrasındaki dönemdir. 

Bunun dışında Hroch, küçük milletlerin milli uyanışında genellikle üç 

evre olduğunu iddia eder. A evresinde (akademik ilgi dönemi) 

entelektüeller ezilen milletlerinin dili, kültürü ve tarihi konusunda 

akademik araştırmalara yönelirler. Bu aşamada genellikle toplumdan 

soyutlanmış oldukları için entelektüellerin etkisi oldukça azdır. Bu 

dönemde önemli bir milli ajitasyondan bahsedilemez. Entelektüellerin bu 

merakları Aydınlanma dönemi tarzı bir yurtseverlik olarak kabul edilebilir; 

yani bu çalışmalar bölgeleri hakkında yeni bilgilere ulaşma çabasından 

öteye gitmemiştir. Hroch’a göre bu aşamada herhangi bir ajitasyon durumu 

ortaya çıkmış olsa bile örgütsel temelden yoksundur. 

Milli uyanışın B evresinde (yurtseverlik ajitasyonu dönemi) 

yurtseverlik ajitasyonunu artar ve milli duyguların geniş halk kitlelerine 

yaymakla sorumlu bir grup ortaya çıkar. Hroch’a göre bu dönem ‘milli 

bilincin mayalandığı’dönemdir. Akademik çalışmalarda artış görülür ama 

bu çalışmalar aynı zamanda milli bilincin geliştirilmesi amacına da hizmet 

eder. Hroch bu dönemi ‘tayin edici’ olarak adlandırır.  

Milli hareketin C evresinde (milli hareketin kitleselleşmesi) ise artık 

milli bilinç toplumun tümüne olmasa bile, geniş kitlelere yayılmış ve iyi 

bir şekilde örgütlenmiştir. Hroch’a göre bu üç aşamadan en önemlisi B 

aşamasıdır. Çünkü incelediği birçok örnekte milli hareketin C aşamasına 

geçmeden de başarılı olduğu görülmüştür7.  

Hroch küçük Avrupa milliyetçiliklerini anlamak için yukarıda 

bahsedilen iki aşama ve üç evreden  oluşan sınıflandırmanın bir 
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kombinasyonundan tipoloji oluşturmaya çalışır. Bu tipolojiyi oluştururken 

Hroch’un dikkat ettiği şey milli uyanışın ‘tayin edici’ döneminin (B 

aşamasının) 1. aşamada (kapitalizmin doğduğu dönem) mı yoksa 2. 

aşamada (kapitalizmin yerleştiği dönem) mı ortaya çıktığıdır. Hroch’a göre 

‘akademik ilgi dönemi’ yani A evresi genellikle 1. aşamada (kapitalizmin 

belirmesi) gerçekleşir. Ancak C evresi istisnalar dışında genellikle 2. 

aşamada gerçekleşmektedir. Bu varsayımlardan yol çıkarak Hroch dört tip 

belirler. 

1. tipte (entegre tip) endüstri devrimi ve milli ajitasyon dönemi (B 

evresi) aynı döneme gelir ve burjuva devriminden önce başlamışlardır. 

Hareketin kitlesellik kazanması (C evresi) ise devrim sırasında ya da 

devrimden hemen sonra olmuştur. 

2. tipte (gecikmiş tip) milli ajitasyon (B evresi) siyasal devrim ve 

endüstri devriminden önce başlamıştır. Ancak hareketin kitlesellik 

kazanması sınıf bilincine sahip bir proletarya sınıfının oluşmasına kadar 

gerçekleşememiştir. Dolayısıyla modern milletin oluşması geç olmuştur. 

3. tipte (ayaklanma tipi) hareketin kitlesellik kazanması (C evresi) 

kapitalist toplumun oluşmasından önce olmuştur. Bu tipte C aşamasında 

egemen millete karşı silahlı mücadele de söz konusudur.  Milletin inşası 

burjuva devriminden önce başlamıştır ve endüstri devriminden önce 

tamamlanabilir. 

4. tipte (bölünmüş tip) milli ajitasyon dönemi ( B evresi) liberal 

anayasaya sahip kapitalist bir toplumda gerçekleşmektedir. Yani milli 

hareket burjuva ve endüstri devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Bu tipte C 

aşamasına hiç geçilememiş ya da geç geçilmiştir. Dolayısıyla bu tip bölücü 

bir etkiye sahiptir. 

Hroch’a göre Balkanlar’daki milli hareketler 3. tip yani ayaklanma tipi 

çerçevesinde değerlendirilebilir. Örneğin Hroch’a göre bağımsız Bulgar 

Kilisesi’nin kurulması Bulgar milli hareketinin A evresine oldukça katkıda 

bulunmuştur.8 Ancak aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi Bulgar 

milliyetçi hareketinin A aşaması bağımsız Bulgar Kilisesi’nin 

kurulmasından çok önce, 19.yüzyılın başlarında başlamıştır.  Bu 

çalışmanın iddiası Bulgar Kilisesi’nin kurulması ve sonraki sürecin Bulgar 

milli hareketinin B aşaması olduğu yönündedir. 

3. Osmanlı Devleti’nin Fethinden 19.Yüzyıla Bulgaristan 

Slavlar Balkanlara MS.6. Yüzyılın sonlarında gelmeye başlamış ve bu 

göç dalgasının yoğunluğu karşısında Balkanlar önemli bir Slav nüfusa 

sahip olmuştur. Bu açıdan Slav milliyetçiliği kökenlerini daha çok Ortaçağ 

döneminde aramaktadır. Bulgarlar ise Sırplara göre daha geç bir dönemde 
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Balkanlara gelmişlerdir. Arnavut, Yunan ve daha sonra gelişecek olan 

“Makedon” kimliklerinin ilkçağın eski dönemlerine atıf yapılan tarihsel 

kökenleri ile kıyaslandığında Bulgar ve Sırp milliyetçilikleri dönemsel 

olarak daha geç bir tarihi mihenk taşı olarak kabul etmektedirler. Üstelik 

Bulgarların durumu daha sıkıntılıdır, zira başlangıçta köken olarak Türk 

olan Bulgarlar zaman içinde Slavlarla karışıp kaynaşarak Türklük 

özelliklerini yitirmişlerdi.   

A. Smith, etnisitenin ulusların kökenlerinde önemli bir yer 

tutabileceğine ilişkin kuramını geliştirdiği çalışmasında, “… Sırplar, 

Hırvatlar, Bulgarlar, Yunanlılar, Çekler ve Slovaklar gibi tabi kılınmış 

Doğu Avrupalı etnik topluluklar; tümü atalarının anayurdu ve 

topraklarındaki şanlı geçmişin anılarıyla gerçek veya iddia edilen bir bağ 

üzerinden kendi dayanışma ve süreklilik duygularına bel bağlamışlardır.”9 

değerlendirmesi yapmaktadır.  

Sırp ve Bulgar milliyetçi tarih yazımında geç Ortaçağ dönemi “altın 

çağ” olarak tanımlanmaktadır. Sırp Kralı Duşan dönemi Ortaçağ Sırp 

devletinin en güçlü olduğu ve sınırlarının en geniş hale geldiği dönem 

olarak kabul edilmektedir. 

B. Jelavich modern Balkan devletlerinin temellerinin ortaçağda 

atıldığını ileri sürmektedir.10 Bulgarların 9. ve 10. Yüzyıllarda (807-1018) 

Krum ve onun büyük ardılları Boris ve Simon zamanında güçlü bir konuma 

ulaşması11 bu dönemin daha sonra Bulgar milliyetçi tarihçileri tarafından 

“altın çağ” olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Aynı şeyin Sırplar 

açısından Stephan Duşan dönemi için geçerli olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır.   

Balkanların siyasi açıdan Sırp, Bulgar, Bosna krallığı, Arnavut feodal 

beylikleri gibi küçük devletler ve feodal beylikleri arasında parçalı bir 

yapıya sahip olması, Bizans İmparatorluğu’nun da çöküş sürecine girmiş 

olması Osmanlıların Balkanları fethini kolaylaştırmıştır.12 1353-1354 

yıllarında Rumeli’ye geçen Osmanlılar, Sultan Bayazit döneminde 1393 

yılında, üç aylık bir kuşatmadan sonra Tırnovo kalesini ele geçirdi ve 

Bulgar Krallığı' na son verdi. Osmanlı İmparatorluğu Bulgar topraklarını 

                                                           
9 A. D. Smith, Ulusların Etnik Kökenleri, Dost Kitabevi, Ankara 2002, s.72 
10 B.Jelavich, a.g.e, s.28 
11 R.W.Seton-Watson, Rise Of Nationality In The Balkans, New York 1918, s.5 
12 Osmanlı’nın Balkan Fetihleri için bkz. Heath W.Lowry, Osmanlı Döneminde 

Balkanların Şekillenmesi 1350-1550, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008; 

Mehmet İnbaşı, “Balkanlarda Osmanlılar: Fetih ve İskan”, Balkanlar El Kitabı, Cilt I, 

Derleyenler: Osman Karatay- Bilgehan A.Gökdağ, KaraM&Vadi, Çorum 2006, s.287; 

Machiel Kiel, “Balkanların Osmanlı İmparatorluğu İle Bütünleşmesi 1353-1453”, Türk 

Tarihinde Balkanlar, Edit.Zeynep İskefiyeli, Bilal Çelik, Serkan Yazıcı, Sakarya 

Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Cilt I, 2013, 

s.185-224 
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fethettiğinde de bölge halkınının Osmanlı toplumuna eklemlenmesi millet 

sistemi çerçevesinde oldu. Krallığın başkenti durumundaki Tırnovo 

kentinin fethinden sonra, Tırnovo Bulgar Patrikhanesi de lağvedildi. Son 

Bulgar Patriği Eftimiy ise, Edirne'ye sürgün edildi ve orada vefat etti. 

Ruhani yetki açısından, Tırnovo (Tırnova) Patrikhanesi'ne tabi bölgeler 

önce İstanbul Patrikhanesi'nin yönetimindeki Moldova Metropolitliği'ne 

bağlandı. Bir süre sonra da, doğrudan İstanbul Patrikhanesi'nin idaresi 

altına alındı. Böylece Bulgaristan, hem siyasi hem de ruhani bağımsızlığını 

fiilen kaybetmiş oldu.13  

Bu aşamada Osmanlı millet sistemi pratiğinden bahsetmek konumuz 

açısından faydalı olacaktır. Zira Karpat’a göre millet sistemi örgütlenmesi 

dinsel kimlik duygularının geliştirmesi ve dini temsilcilere olan bağlılığı 

teşvik etmesi sebebiyle ‘güçlü bir etnik köken duygusunun’ gelişmesinde 

önem taşımaktadır.14 

Günümüzdeki anlamının aksine, klasik İslam literatüründe millet 

kavramı, ırk ve soydan ziyade şeriat, din, mezhep ve bunlara bağlı 

topluluğu ifade etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda da 

gayrimüslimlerin hukuki statüsü İslam hukukunun millet sistemi 

çerçevesinde belirlenmiştir. Millet sisteminin ne zaman uygulanmaya 

başladığına dair birçok tartışma vardır. Ancak genel kanı bu uygulamanın 

Fatih Sultan Mehmet devrinde uygulanmaya başladığı yönündedir. 

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet ‘ehl-i kitab’ 

gayrimüslim tebaayı, yani Hıristian ve Yahudileri ve daha sonra Ermenileri 

millet sistemi çerçevesinde Osmanlı toplumuna dahil etmiştir. Bu aslında 

gayrimüslimlerin İslam hukukunun hükümlerine uymayı ve askerlik 

yapmama karşılığında cizye ödemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir. Bunun 

karşılığında devlet ise gayrimüslimlere can ve mal güvenliğini sağlamayı 

taahhüt etmekte ve dahası kendi dinsel pratiklerine, geleneklerine ve 

hukuki uygulamalarına  devam etmelerine müsaade etmektedir. Yani, bir 

anlamda gayrimüslimler millet sistemi çerçevesinde hukuki ve kazai 

özerklik elde etmiştir.15 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten yalnızca 1 yıl sonra, 1454 

yılında, Ortodoks Hıristiyan Rum milletini kurdu ve onu İstanbul Rum 

Patriği’nin yetkesi altına koydu. Atanan ilk patrik, Bizans Kilisesi’nin 

Roma Kilisesi ile birleşmesine muhalefet eden. Scholarius Genadi’ydi. 

Bundan sonra Ortodoks tebaanın tüm kültürel ve aile ilişkileri patrik ve 

                                                           
13  Georgi P. Kostandov, İstanbullu Bulgarlar ve Eski İstanbul: Geçmişten Günümüze 

Osmanlı Bakiyesi, Bulgarlar Üzerine Bir Araştırma, 1800-2000, 1.Baskı (İstanbul: Artshop 

Yayıncılık, 2011), s.33 
14   Kemal Karpat, Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, İmge Yayınları, 1. 

Baskı, Ankara 2004, s.21 
15 İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi”, Tanzimat'tan Cumhuriyete 

Türkiye Ansiklopedisi, C: 4, İletişim Yay., İstanbul, 1985, s.996-999 
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Kilise Meclisi’nin yetki alanına dahil edildi. Ortodoks milletinin üyeleri 

birçok farklı etnik grubu içinde barındırıyordu. Kendi cemaatleri içinde 

yaşıyor ve dillerini kullanmaya devam ediyorlardı. Ancak belirli bir etnik 

grubun çoğunluk olduğu hallerde ibadetlerini genellikle o grubun diliyle 

gerçekleştiriyorlardı.16 18. yüzyılın sonlarına doğru Ortodoks Rum 

Patrikhanesi imparatorluk içindeki ruhani ve siyasi otoritesini 

sağlamlaştırmıştı. Bu otoriteye dayanarak Ortodoks Rum Patrikhanesi 

1767 yılında Bulgarların kültürel ve ruhani son kalesi olan Ohrid Bulgar 

Kilisesi’ni ortadan kaldırmıştır. Bununla da yetinmeyen Patrikhane, 1800 

yılında tüm Ortodoks kiliselerde Yunanca’yı zorunlu dil olarak ilan etmiş 

ve tüm Bulgar dini okullarını kapatmıştır. Dini kitapların Yunanca’dan 

başka bir dilde yayınlanması ve Bulgarca yapılan dini törenler 

yasaklanmış, Slav dilinde yazılan kitaplar imha edilmiştir. 17 

4. Bulgar Milliyetçi Hareketinin Gelişimi 

4.1. A Evresi: Kültürel Çalışmalar 

19.yüzyılın başlarına kadar Bulgarlar Sultan’ın sadık tebaası olarak 

bilinirdi. Coğrafi olarak imparatorluk başkentine yakın olması Bulgarların 

meskun olduğu toprakların kontrolünü kolaylaştırıyordu. Bulgarlar 

arasında milli uyanışın geç olmasının bir nedeni de diğer topluluklarda 

olduğu gibi (örneğin Fenerli Rumlar ) milli bilinci uyandıracak bir orta 

sınıfın olmamasıydı. Ancak 19.yüzyılda Bulgarların yaşadığı bölgelerde 

bir takım iktisadi ve sosyal değişimler meydana geldi.18 Avrupa’ya 

gönderilen öğrenciler ve artan ticaretle Avrupa ile temas arttı ve yavaş 

yavaş bir Bulgar orta sınıf belirmeye başladı.19 

Fenerlilerin Helenleştirme politikasından rahatsız olan Bulgar aydınları 

19.yüzyılın başlarından itibaren Bulgar halkının tarihine, kültürüne ve 

‘biricikliğine’ dair eserler üretmeye başladılar. Bu dönem Bulgar milliyetçi 

hareketinde Miroslav Hroch’un A aşaması olarak adlandırdığı döneme 

tekabül eder. Bunların arasında belki de ilk sayılabilecek eser Paissy’nin 

History of the Bulgarian People with accounts of their Tsars and Saints 

(1762) adlı eseridir. Bulgar vatanseverliği ve Fenerli etkisine karşı 

başkaldırışın önemli bir dayanak noktası oluşturan eser, birçok hata 

barındırmasına rağmen Bulgar diline ve kültürüne yaptığı vurgu nedeniyle 

önemlidir.  

                                                           
16 Karpat, a.g.e, s.22 
17 Mehmet Çelik, Balkanlar’da Tanzimat: Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti Valiliği, 

1864-1868, İstanbul: Libra Kitap, 2010, 22. 
18 Bulgar orta sınıfının oluşumu için bknz. Thomas Meininger, The Formation of a 

Nationalist Bulgarian Intelligentsia, 1835-1878, (New York: Garland Publishing, 1987). 
19 Ömer Turan, The Turkish Minority in Bulgaria (1878-1908), Ankara: Türk Tarih 

Kurumu, 1998, s.38. 
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Paissy ‘Neden kendinize Bulgar demekten utanıyorsunuz? Neden kendi 

dilinizi konuşup, kendi dilinizde okumuyorsunuz? Bulgarlar! Irkınızı ve 

dilinizi tanıyın [sahip çıkın]!’ diyerek Fenerlilerin Helenleştirme 

çabalarına karşı Bulgarlara yol göstermiştir.20 

1806 yılında yine bir din adamı ve öğretmen olan Vratsa piskoposu 

Sofronii, ‘Kyriakodromiom’ (Pazar Kitabı) adlı vaazlar koleksiyonunu 

yayımladı. Safronii Rum rahiplerinin baskılarına karşı Rus askerlerini 

Bulgarların kardeşi ve kurtarıcısı olarak görüyordu. 21 Ayrıca öğrencilerine 

Rumca yanında Bulgarca da okutarak Bulgarca’yı diriltmeye 

çalışmaktaydı. Kendisi de Kazan’lı olan Sofronii, Kazan’da yurtsever 

birçok öğrenci yetiştirdi. 1803 yılında Bükreş’e kaçan Sofronii, bu tarihten 

itibaren Rus devlet memurları ile sürekli iletişim halinde olmuş ve hatta 

Rus Çar’ına başvurarak Bulgaristan’ın Osmanlı idaresinden kurtarılmasını 

talep etmiştir.22  

Paisy’nin eserinden sonra ivme kazanan  Bulgar milliyetçiliği Mora 

İsyanı (1821-1828) ve Edirne Antlaşması (1829) ile tamamlanan Osmanlı 

Rus Savaşı sonrasında daha belirgin hale geldi. İstanbul'daki Bulgar 

cemaatinde , Ortodoks Hıristiyan olmanın dışında, farklı bir kavime ait 

olma bilinci de gelişmeye başladı.23  

Habsburg tebaasından olan ve Bulgar dili hakkında araştırmalar yapan 

Slavist Yuri Venelin 1829 yılında ‘Ruslarla Siyasi, Etnografik ve Dinî 

İlişkilerin Işığında Eski ve Günümüz Bulgarları. Tarihsel ve Eleştirel 

İncelemeler’ adlı eserini yayımladı. Eserin temel amacı Bulgarların Türk 

kökenli değil Slav kökenli olduğunu kanıtlamaktı.24 

Doktor Peter Beron (1797-1871) Bulgar dilinde ve dünyevi eğitim 

veren okulların açılması gerektiğini vurgulamıştır. Hatta Bulgar Kilise 

alfabesinin dışında bir Bulgar alfabesi yaratma çalışmaları yapmıştır. 1826 

yılında tamamladığı Bulgar alfabesini  Avusturya’da bastırmıştır.. Daha 

sonra ise çocukların seviyesine göre matematik, tarih, din, tabiat bilgisi, 

sağlık bilgisi ve masallar içeren  ‘Çeşitli Öğütleri İçeren Bulgarca Kitap’ 

adında bir ders kitabı yayımlamıştır. Bu kitap Bulgar eğitiminde önemli 

değişikliklere yol açmıştır. Bu kitap, son sayfasında balık resmi olduğu için 

‘Balıklı Alfabe’ olarak da bilinir.25 Bunun yanında Beron, Samakov 

                                                           
20  Christ Anastasoff, “Bulgaria’s National Struggles”, The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Sayı 232 (Mayıs 1944): s.102 
21 Ömer Turan, The Turkish Minority in Bulgaria (1878-1908), Türk Tarih Kurumu, 

Ankara: 1998, s.39 
22  M. Hüdai Şentürk, Osmanli Devleti’nde Bulgar Meselesi, 1850-1875 Türk Tarih 

Kurumu, Ankara 1992, s.55-56 
23 Kostandov, İstanbullu Bulgarlar ve Eski İstanbul, s.29 
24  R. J. Crampton, A Concise History of Bulgaria, 2 edition Cambridge, UK,  Cambridge 

University Press, New York 2006, s.48 
25 Şentürk, a.g.e, s.56 
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şehrinde Osmanlı hükümetinden gizli olarak açılan ilk Bulgar matbaasının 

kurulmasına da katkı sağlamıştır.26 

1840-50’lerde Bulgaristan dışında basılan kitapların sayısı artmaya 

başladı. Kırım Savaşı’ndan sonra ise Bulgaristan’da kitap basımına izin 

verilmesiyle gramer, aritmetik ve çeviri kitapların sayısı oldukça arttı.  

1821-1830 yılları arasında sadece 9 kitap basılmışken, 1861-1870 yılları 

arasında 709 kitap basıldı. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk Bulgar 

matbaası 1840 yılında İzmir’de bir Yunan tarafından kuruldu. Aynı yıl 

Selanik’te de bir Bulgar matbaası kuruldu.. Bu matbaalar dini amaçlı olsa 

da İzmir’deki matbaada seküler eserler de basıldı. 27 

Bunların yanında eğitimde de bir takım değişiklikler meydana gelmişti. 

Bulgaristan’da alt seviyedeki okullarda Kilise Slavoncası ile okuma yazma 

eğitimi veriliyordu. En iyi seküler okullar ise Helen-Bulgar okullarıydı. Bu 

okullarda Yunanca öğretiliyordu ve öğrenciler Avrupa’da hızla yayılmakta 

olan liberalizm ve milliyetçilik gibi akımlardan haberdar oluyorlardı. 

Tamamen Bulgar olan ilk lise 1835 yılında kurulmuştu. Üniversite 

düzeyinde bir eğitim yapısı mevcut değildi. Yüksek seviye eğitim için 

Bulgar öğrenciler Protestan misyoner okullarına ya da yurt dışına 

gidiyorlardı. 1858 yılında kurulan Slav Yardımsever Cemiyeti Bulgar 

öğrencilere Rusya’da eğitim görmeleri için burs sağlamaya başladı. Her ne 

kadar Rusya Bulgar milli hareketiyle 1870’lere kadar doğrudan 

ilgilenmediyse de,  bu okullarda eğitim alan Bulgar öğrenciler Avrupa 

ideolojilerini benimsediler.28 

Eğitim alanında çitalişte denen okuma salonları da milliyetçi 

toplantıların yapılmasına olanak sağlayarak Bulgar milliyetçiliğine katkıda 

bulundu. Çitalişte insanlara kitap, gazete ve okuma alanları sağlıyordu. 

Bunun dışında buralarda toplantılar ve dersler yapılıyor, sahne oyunları da 

sergileniyordu. İlk çitalişte Sırbistan’da kurulmuştu. Bu kurumların 

Bulgaristan’a ulaşması ise 1856 yılında oldu. Asıl amacı okuma-yazma 

öğretmek olan çitalişte’lerde daha sonra gizli toplantılar yapılmaya 

başlandı. 1878 yılında gelindiğinde Bulgaristan’daki çitalişte sayısı 186’ya 

ulaşmıştı.29 

Bulgar milliyetçiliğinin ivme kazanmasında İngiliz ve Amerikan 

misyonerlerinin etkisi de büyük oldu. American Board’ın Bulgaristan’daki 

misyoner faaliyetleri 1850’lerin sonunda başlamıştı. Amerikalı 

misyonerler Felipe, Eski Zağra, Sofya, Samakov ve Edirne gibi 

merkezlerde misyon istasyonu kurdular. American Board tarafından 1871 

                                                           
26 Nikolay Todorov, Bulgaristan Tarihi, çev. Veysel Atayman,  Öncü Yayınevi, İstanbul 

1979, s.64 
27  Crampton, a.g.e, s. 63 
28   Jelavich, a.g.e,,s. 366-368 
29  Crampton, a.g.e,  62 
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yılında Bulgaristan topraklarında Protestan Kilisesi kuruldu. Bölgede 

birçok okul kurdular. Ancak en önemli faaliyetlerinden biri Bulgarca 

basılan kitapların Bulgarlar’a dağıtılması olmuştur. 30 Bu kitapların 

birçoğu dini metinlerden oluşsa da Bulgar dilinin önem kazanması ve 

gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Bu misyonerler arasında özellikle 

Elias Riggs’in Bulgarca’ya çeviri kitapların dağıtılması konusundaki 

çabaları dikkat çekicidir.31 

Sonuç olarak, 19.yüzyılda başlayan kültürel diriliş Bulgarların meskun 

olduğu coğrafyada yeni bir aydın kitlesi yaratmakta başarılı olmuştur. 

Ancak yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bu çalışmalar 

örgütlenmeden yoksundur ve Miroslav Hroch’un tipolojisinde milli 

hareketin A evresi olarak adlandırdığı döneme tekabül eder . Fakat aşağıda 

görüleceği gibi 1860’lardan itibaren  artan kültürel faaliyetler, basın 

yayındaki gelişmeler ve dış faktörlerin etkisiyle Bulgar milliyetçiliğini 

kitlelere yaymaya çalışan aydınların örgütlenmeye başladığı ve dolayısıyla 

B evresine  geçildiği söylenebilir.  Bulgarlar ilk zaferlerini bağımsız 

kiliselerini kurmakla elde etmiştir ve bu tarihten sonra Bulgar milli 

hareketi ile bağımsız Bulgar Kilisesi iç içe geçmiştir. Dolayısıyla bağımsız 

Bulgar Kilisesi mücadelesinden bahsetmek konumuz açısından önemlidir.  

4.2. Ortodoks-Rum Kilisesi’nin Helenleştirme Çabaları ve 

Bağımsız Bulgar Kilisesi 

18.yüzyılın başlarından itibaren Ortodoks Kilisesi’nde Yunan 

kültürünün hakim olması Bulgarları rahatsız etmeye başladı. 1711 

Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Hıristiyanlar arasındaki dinsel 

dayanışmayı zayıflatmak için İstanbul’un Fener semtinde yaşayan 

Rumlar’ın Eflak (1716) ve Boğdan (1711) yöneticiliğine atanmaları 

Ortodoks Rum Kilisesi’nin Balkanlar’da Helenleştirme politikalarının 

ivme kazanması açısından dönüm noktası oldu. Eflak ve Boğdan’daki 

Fener yönetimi 1821 Yunan İsyanı’na kadar sürdü. 1750’lere gelindiğinde 

Fenerliler  Helenleştirilmiş Bizans İmparatorluğu’nu diriltme girişiminde 

bulundular. Bu dönemde Fenerliler siyasi ve ekonomik olarak öyle 

güçlenmişlerdi ki, İstanbul Ortodoks Rum Patriğini Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından yeniden kurulan Bulgar ve Sırp kiliselerinin 

kapatılması konusunda sultanı etki altına almaya ikna ettiler. Nitekim 1767 

yılında Sırp ve Bulgar kiliseleri kapatıldı. Ortodoks Rum Patriği Bulgar, 

Sırp, Ulah ve diğer piskopos ve rahiplerin büyük çoğunluğunu görevden 

alarak yerlerine Rumları atadı. Dahası, ibadet dilinin Yunanca olması 

                                                           
30  Mehmet Ali Doğan, “Misyonerlerin Osmanlı Bulgarları Hakkındaki Yazılarından 

Örnekler”, içinde Türk-Bulgar İlişkileri Üzerine Makaleler, ed. Yeliz Okay, 1.Baskı, Doğu 

Kitabevi, İstanbul:2013, s.279-281 
31  Mehmet Ali Doğan, “Misyonerlerin Osmanlı Bulgarları Hakkındaki Yazılarından 

Örnekler”, içinde Türk-Bulgar İlişkileri Üzerine Makaleler, ed. Yeliz Okay, 1.Baskı 

Doğu Kitabevi,  İstanbul 2013, s.279-281. 
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zorunlu hale geldi ve patrikhanenin kilise hizmetlerini karşılamak için 

köylülerden alınan vergi arttı.32 

İstanbul’da Bulgar kilisesi kurma çabaları Bağımsız Bulgar Kilisesi 

kurulmasından yaklaşık 20 yıl önce başlamıştır. Bu isteklerini doğrudan 

iletemedikleri için, inşa edilmek istenen kilisenin bir ‘papaz evi’ olarak 

inşa edileceği belirtilmişlerdir. İlk dilekçe 1849 yılının Eylül ayında 

verilmiş ve dilekçede diğer kiliselerin kendi ibadethanelerine sahip 

olmaları örnek gösterilmiş, ve kendi dillerinde ibadet etme haklarına vurgu 

yapılmıştır. Dilekçeyi hazırlayan İstefanaki isteklerinin kabul edilmemesi 

durumunda Ruslarla iş birliği yapılabileceği ihtimalini de belirtmiştir. Bab-

ı Ali bu isteği kabul etmiş, sonuçta kilisenin inşası İstefanaki beyin 

bağışladığı arazide başlamıştır. Kilisenin inşası 1850 yılında tamamlanmış 

ve burası ‘papaz evi’ ya da ‘ruhban evi’ anlamına gelen ‘metoh’ kelimesi 

ile anılmıştır.33 

1856 Islahat Fermanı’nın Türk ve Müslümanlara vaad ettiği eşitlikten 

güç alan Bulgarlar, Nisan 1860’da ayaklanarak Rum piskoposları Bulgar 

piskoposluğunun başı olarak tanımayı reddettiler. Bulgarların bu hareketi 

İstanbul’daki Rus temsilci Ignatieff tarafından desteklenince, olayın siyasi 

bir hal almasından endişelenen Bab-Ali 11 Mart 1870’te bir fermanla 

Bağımsız Bulgar Eksarhlığı’nın kurulmasına müsaade etti. Böylece Bulgar 

halkının ruhani işlerinden Bulgar din adamları sorumlu oldu.34   

1870 yılı fermanına göre Ortodoks Rum Patriği’nin Bulgar 

Eksarhlığı’nı tanımasıyla ilgili olan maddeye rağmen, Patrikhane Bulgar 

Eksarhlığı’nı tanımamıştır. Bunun nedeni ise bağımsız bir Bulgar Kilisesi 

kurulması Ortodoks Rum Patrikliği’nin hem maddi hem de manevi 

prestijine büyük bir darbe vuracak olmasıydı. Bir taraftan Patriğin 

topladığı vergilerde önemli ölçüde azalacak, diğer taraftan da asimilasyon 

çalışmaları sekteye uğrayacaktı. Ortodoks Rum Patrikliği fermanın iptali 

için başvurular yapsa da nihayetinde 16 Şubat 1872’de Vidin Metropoliti 

I.Antim eksarh olarak atandı. Bunun üzerine 16 Eylül 1872’de Patrikhane 

‘kavmi ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle Bulgar Eksarhlığı’nı tanımadığını 

ve hatta aforoz ettiğini açıkladı.  

Bağımsız Bulgar Kilisesi’nin kurulması Horch’un değerlendirmesinin 

aksine Bulgar milli hareketinin A aşaması değil, B aşamasının bir 

parçasıdır. Çünkü bu dönemde yukarıda görüldüğü gibi milliyetçi 

duyguları yaymaya çalışan bir aydın grubu ortaya çıkmış bulunuyordu. 

Ayrıca bağımsız bir kilise kurulmasını sadece milliyetçi hareket 

bağlamında değerlendirmek doğru değildir. Çünkü kilisenin kurulması 

                                                           
32  Karpat, Balkanlar’da Osmanli Mirasi ve Milliyetcilik , s. 33. 
33  Canan Seyfeli, “Osmanlı Devlet Salnamelerinde Bulgar Eksarhlığı ve Bulgar Katolikler 

(1847-1918)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 52:2 (2011), s.163-164.  
34 Anastasoff, “Bulgaria’s National Struggles”,  s.103. 
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Osmanlı Devleti’ne karşı bir başkaldırı değil, Ortodoks Rum Kilisesi’nin 

Helen kültürünü hakim kılma çabalarına karşı bir harekettir. Bağımsız 

Bulgar Kilisesi’nin Bulgar milliyetçiliğine katkıları yadsınamaz ancak bu 

olguyu Bulgar milli hareketinin başlangıç noktası olarak değerlendirmek 

gerçekleri yansıtmaz. 

4.3. B Evresi: Milliyetçi Ayaklanmalar 

Bulgaristan’da milliyetçi ayaklanmalar oldukça geç bir tarihte 

başlamıştır. Bulgar kimliğini inşa etmeye yönelik yukarıda bahsedilen 

kültürel çalışmalara rağmen 1870’lerden önceki ayaklanmalar genellikle 

basit köylü ayaklanmaları olmuştur. Birkaç milliyetçi hareket ise köylüler 

ve orta sınıftan destek bulamayarak Osmanlı güçleri tarafından kolayca 

bastırılmıştır. Bulgar kimliği 1860’larda bile tam olgunlaşmamıştı. Kemal 

Karpat’a göre Bulgar milli hareketinin halk desteğine sahip olmamasının 

sebebi Bulgar milliyetçilerinin Osmanlı ekonomik politikalarından 

yararlanmakta olan orta sınıfları yabancılaştırmarıydı.35 Mark Mazower’in 

aktardığına göre Rus araştırmacı Yuri Venelin 1830’da Bulgar topraklarına 

gelip tarihi ve etnografik araştırma yapmak istediğinde buradaki halkı 

ilgisiz bulmuştu. 1860’larda bile Bulgar kelimesi duyulmamıştı ve eğitimli 

Bulgarlar kendilerine Grek diyorlardı.36 Ancak 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren gerek Osmanlı Devleti’nin iç dinamikleri gerekse diğer 

büyük güçlerin katkıları Bulgar kimliğinin yavaş yavaş inşasına ve 

nihayetinde bağımsızlığına yol açmıştır. 

1841 Niş Ayaklanması yabancı devletlerin ilgisinin Bulgaristan’a 

yönelmesi açısından önemli bir yer teşkil eder. Aslında isyan yönetimdeki 

aksaklıklar, yöneticilerin halka kötü muameleleri ve vergi sorunları 

nedeniyle çıkmıştı. Ancak Sırbistan’ın kışkırtmaları ve asilere verdiği 

destek isyanın büyümesine yol açtı. Yine de isyan tek bir noktadan 

yönetilmediği için isyancılar arasında anlaşmazlıklar vardı. Milyo adındaki 

bir çete reisi kendilerinden fazla vergi alındığını iddia eden Bulgar 

zenginleri ve köylülerin desteğini alarak 1841 yılında isyan etti. Bulgarlar 

kendilerinden istenen vergileri ödemeyeceklerini duyurdular.  İsyan 1500 

kadar Arnavut askerin yardımıyla bastırıldı ve isyan lideri Milyo 

öldürüldü. 

Siyasi anlamda örgütlenmiş Bulgar milliyetçi hareketleri 1860’larda 

yoğunlaşmıştı. 1821 yılında Kotel’de doğan Rakovski 1840’larda Atina ve 

Bralia’da gizli topluluklar kurmaya çalışmıştır. Kırım Savaşı sırasında 

Ruslar’a yardım etmek için Bulgar birliği kurmaya çalışmış ancak pek 

başarılı olamamıştır. Balkan Hıristayanları’na bağımsızlık getirmek 

amacıyla bir takım yayınlar yapmıştır. Önerdiği yöntem ise bir Hıristiyan 

                                                           
35 Karpat, Balkanlar’da Osmanli Mirasi ve Milliyetcilik, s. 106. 
36Mark Mazower, Bizansin Çöküsünden Günümüze Balkanlar, Alfa Yayıncılık, İstanbul 

2014, s.139.  
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federasyonu kurulmasıydı. Rakovski 1866 yılında Bükreş’te Gizli Bulgar 

İhtilal Merkez Komitesi’ni kurdu. 1867’de Osmanlı sultanına Avusturya-

Macaristan modelinde bir Bulgar-Osmanlı uzlaşması önerdi. Bu öneri 

Osmanlı hükümetini harekete geçirdi ve Bulgar Kilisesi sorununun 

çözümlenmesini hızlandırdı. Rakovski, Rus büyükelçisi İgtatief’in de 

desteğini alıp Romanya’da çeteler eğitip Bulgar topraklarına göndermiştir. 

Ancak yine de bu dönemde Bulgar halkının desteğini alamamıştır. 37 

Rakovski’nin ardılı Luiben Karavelov’un da hayali bir Balkan 

Cumhuriyeti kurmaktı. Ancak Rakovski’den farklı olarak bu amaca çeteler 

aracılığıyla değil eğitim aracılığıyla ulaşılabileceğine inanıyordu. 1837 

yılında Karlovo’da doğan Vasil Levski de Karavelov ile aynı görüşteydi. 

Rahiplik eğitimi alan ve 1858’de manastıra giren Levski, Rakovski 

tarafından kurulan Bulgar Birliği’ne katıldı. Birliğin dağılmasından sonra 

bir çeteye katıldı ve ilerleyen yıllarda Bulgar milliyetçi hareketinin en 

etkili liderlerinden biri oldu. Levski çağdaşlarının aksine Bulgar 

bağımsızlığına yabancı yardımıyla değil, Bulgarlar’ın kendi çabalarıyla 

ulaşılabileceğine inanıyordu. Levski 1870’te kurulan Gizli Bulgar İhtilal 

Merkez Komitesi’nin lider üyelerinden biri oldu. 1872 yılına kadar 

Bulgaristan’da gizli bir örgüt kurmaya çalıştı. Ancak 1872 yılında 

tutuklandı ve 1873 Şubat ayında Sofya’da idam edildi. 38  

Levski’nin ölümünden sonra 1875 yılında Romanya’da yeni bir Bulgar 

İhtilal Merkez Komitesi kuruldu. Komite’nin amacı Rusya’dan silah ve 

mali destek alarak Tuna’da genel bir isyan çıkarmaktı. Ancak Bulgar 

komitecileri ile halk aynı fikirde değildi ve 1875 Eski Zağra İsyanı halk 

desteği bulamadı ve bastırıldı. 39 

Bugün Bulgaristan’ın en büyük milli zaferi olarak görülen ‘1876 Nisan 

Ayaklanması’ Barbara Jelavich’e göre ‘tamamen başarısız’ bir isyandı. 

Çünkü ayaklanma yine kitlesel destekten yoksundu. İsyana sadece birkaç 

bölge katıldı ve bir tarım programları olmadığı için hareketin liderleri 

köylülerin desteğini almayı başaramadı. Hareketin liderleri zengin ailelere 

mensuptu. Destekçilerin çoğu kasaba ve köylerde yaşayan zanaatkarlar, 

öğretmenler, öğrenciler ve tüccarlardı. Nisan Ayaklanması tek başına 

Bulgaristan’ın bağımsızlığını sağlamaya yetmemiş olsa da isyan sorasında 

Osmanlı hükümetinin isyanı bastırma yöntemleri Avrupa’nın ilgisini 

bölgeye yoğunlaştırdı. Dolayısıyla Bulgar sorunu uluslararası bir sorun 

haline geldi. İsyanların bastırılması sırasında katledilenlerin sayısı 

değişkenlik gösterse de Jelavich’e göre bu sayı büyük ihtimalle 12-15 bin 

arasındadır.40   

                                                           
37  Turan, a.g.e, s.44. 
38  Crampton, a.g.e,  s.75-78. 
39  Turan, a.g.e, s.44-45. 
40  Jelavich,a.g.e, s.377. 
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Eski Zağra Ayaklanması’nın başarısız olmasından sonra on iki Bulgar 

ihtilalcisi Romanya’da toplanıp yeni bir isyan planladılar. Bulgar 

topraklarını dört bölgeye ayırıp önemli merkezleri isyan noktaları olarak 

belirlediler.  Bulgar halkının desteğini alamayacağını anlayan ihtilalciler 

bu sefer bağımsızlığı değil, uluslararası dikkati bölgeye sevk etmeyi 

amaçladı. Plana göre, tüm Bulgarlar isyana katılmaya zorlanacak, Edirne, 

Plovdiv, Tatarpazarcık, Karlovo, İhtiman, İzkadi ve Sofya ateşe verilecek, 

isyan bölgesindeki tüm Müslüman köyleri yakılacaktı.  

20 Nisan 1876’da isyan Tatarpazarcık’ta başaldı. İsyan başladığında 

bölgede Osmanlı askeri yoktu. Plovdiv’den gelen askerler yetersiz kalınca 

yerel güçler başıbozukların yardımına başvurdu ve Müslüman ve 

gayrimüslimler arasında kanlı bir mücadele başladı.41 İsyancılar halkı 

isyana katılmaya ikna edememişti ancak Osmanlı güçlerinin isyanı 

bastırma yöntemleri isyancıların uluslar arası dikkati bölgeye çekme 

hedeflerine ulaşmasını sağlamıştı. İsyanın bastırılması sırasında hayatını 

kaybeden kişilerin sayısı inceleme yapan Büyük Güçler’in heyetlerin 

tutumlarına göre değişmekteydi. 42  İngiliz gazeteleri Daily News ve The 

Times bölgede yaşanan olayları çarpıtarak İngiltere’de ve dahası 

Avrupa’da Osmanlı karşıtı bir kamuoyu yaratmayı başardı. İngiliz 

başbakanı Disreali tarafsız kalmaya çalışsa da, Daily News yazarı Mac 

Gahan ve Liberal Parti başkanı Gladstone’un Türk karşıtı propagandaları 

sonunda İngiliz kamuoyundan aldığı tepkiler nedeniyle tarafsızlığını 

koruyamadı. 43 Dolayısıla Bulgaristan’ın özerkliği Rusya’nın ve 

İngiltere’nin ortak girişimi oldu. 

Osmanlı Devleti Bulgar milliyetçi hareketleriyle mücadele etmeyi ve 

bu toprakları hakimiyeti altında tutmayı başarmıştı. Ancak 1877-1878 

Osmanlı Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayestefonos Antlaşması’na göre 

Balkanların kuzey ve güneyini, Makedonya ve Trakya’nın büyük bir 

bölümünü kapsayan büyük bir Bulgaristan kurulacaktı. Bu madde İngiliz 

ve Habsburg çıkarlarına ters düşmüştü çünkü yeni kurulan Bulgaristan’ın 

bölgedeki Rus uydusu olacağı aşikardı. Baskılara boyun eğen Rusya, 

Büyük Bulgaristan’ı üçe bölen 1878 Berlin Antlaşması’nı kabul etmek 

zorunda kaldı. Buna göre; Makedonya ve Trakya Osmanlı’nın direkt 

himayesinde kalırken Doğu Rumeli yarı-özerk bir statü kazandı. Sofya 

                                                           
41 Turan,a.g.e, s.47-48. 
42 İngiltere, Rusya ve Osmanlı Devleti tarafndan oluşturulan heyetlerin verdikleri raporlar 

ve farklı sayılar için bknz. Ömer Turan, The Turkish Minority in Bulgaria (1878-1908), 

(Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1998), 49-53. 
43 İngiliz basınındaki Bulgar ajitasyonu hakkında detaylı bilgi için bknz. Taha Niyazi 

Karaca, "1876 Bulgar Ayaklanmasının Kamuoyuna Takdiminde William Ewart Gladstone 

ve Edwin Pears" içinde Uluslararası Osmanlı ve  Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar 

İlişkileri Sempozyumu, ( Eskişehir, 11-13 Mayıs 2005), s. 373-385.. 
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bölgesi ile Balkan Dağları’nın kuzeyindeki bölge ise Osmanlı Devleti’ne 

vergi ödemekle yükümlü özerk bir prenslik haline geldi.44  

4.4. C Evresi: Milliyetçiliğin Kitleselleşmesi 

Ayestefanos Anlaşması Bulgar milli hareketinde yeni bir dönüm 

noktası olmuştur. Anlaşmanın iptal edilmesi ve Bulgar prensliğinin 

sınırlarının Berlin Anlaşması ile yeniden çizilmesi Bulgar milliyetçiliğinin 

yayılmacı bir boyuta geçmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu tarihten 

sonra Bulgarlar Ayestefanos Anlaşması ile kendilerine verilen topraklara 

sahip olma ülküsüyle birlikte daha emperyalist bir milli politika izlemeye 

başlamıştır.   

Bulgarlar milliyetçilerinin ilk amacı, Osmanlı Devleti’nin doğrudan 

idaresi altında kalan Doğu Rumeli vilayeti ile birleşmek olmuştur. Nitekim 

bu amaçlarına 1885 yılında ulaşmışlardır. Daha sonra ise sırada 

Makedonya’yı Bulgar Devleti topraklarına katmak vardır. Komitacılık 

faaliyetleri Berlin antlaşmasından sonra giderek artmıştır. Ayrıca Bulgar 

milliyetçiliği artık sadece Osmanlı hakimiyeti ve Müslümanlara değil, 

bölgede (özellikle Makedonya’da) hak iddia eden diğer Ortodoks halklara 

da yönelmiştir. 1880’lerin başından itibaren Makedonya’da Bulgaristan ile 

birleşmek için kamuoyu yaratmak için birçok yardım derneği kuruldu. 

Nihayetinde bu dernekler 1884 yılında ‘Makedonya Hayır Derneği’ ismi 

altında birleşti ve bu dernek üyeleri arasında Bulgaristan başbakanı P. 

Karalevov gibi devlet adamları ve siyasetçiler de vardı. Makedonya’da bu 

çalışmalar sürerken 18 Eylül 1885’te Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile 

birleştiği ilan edildi. Birincil hedefine ulaşan Bulgarlar, Makedonya’ya 

yöneldiler. Bu amaçla 23 Ekim 1893’te Selanik’te kurucuları arasında çok 

sayıda öğrenci ve öğretmenin de bulunduğu ‘Makedonya Devrimci 

Örgütü’ kuruldu. Örgüt Makedonya’nın doğrudan Bulgaristan’a dahil 

edilmesinin Büyük Güçler tarafından kabul edilmeyeceğinin farkındaydı. 

Bu nedenle amacını Bulgarların ön planda olduğu özerk bir 

Makedonya’nın kurulması olarak belirledi.45 1895 yılının Mart ayında 

‘Yüksek Makedonya Komitesi’ denilen bir diğer örgüt kuruldu. Bu örgüt 

Bulgar hükümetinin yönlendirmeleriyle Makedonya’daki Bulgar 

çıkarlarını için mücadele edecekti. 46 20.yüzyılın ilk yıllarında Bulgar 

çetelerinin sayısı oldukça artmıştı. 1902 yılında Rumeli müfettişi Hüseyin 

Hilmi Paşa Makedonya’da 110 Bulgar çetesi olduğunu rapor etmişti.47 

                                                           
44  Jelavich, a.g.e, s. 389-390 
45 Fikret Adanır, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996), s.108-

113 
46 Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler ve Makedonya Sorunu (1890-1918),  Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, İstanbul 2008), s. 47 
47 Mahir Aydın, "Bükreş’te Komitacılık Faaliyetleri (1860-1916)" Çağdaş Türkiye 

Araştırmaları Dergisi,  XV/30 (2015): s.18 
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5. Sonuç 

Görüldüğü gibi Bulgar milli hareketi Miroslav Hroch’un kullandığı 

A,B,C şemasına göre incelendiğinde A aşamasının süre olarak biraz daha 

uzun olduğu, B ve C aşamalarının ise birbirine daha yakın zaman 

aralıklarına sahiptir.  Bunun en önemli nedeni dış siyasi konjonktürdeki 

değişimdir. 1848 İhtilalleri sonrasında Meternich düzeni ile kurulmuş olan 

ve Avrupa’da milliyetçilik hareketleri önlemeyi amaçlayan sistemin 

çöküşü sonrasında milliyetçilik hareketlerinin özgürleşmesi sonucu yeni 

ulus-devlet kurulma süreçleri de hız kazanmıştır. Bulgar milliyetçiliği, 

İtalyan ve Alman siyasi birliklerinin kurulması sürecinde B aşamasına 

girmiş ve kısa süre içerisinde ise  Ayastefanos Antlaşması ile 

bağımsızlığını, daha sonra ise Berlin’de yapılan antlaşma ile geniş bir 

özerkliğini elde ederek C aşamasına geçmiştir.  

Berlin Antlaşması sonrasında Ayastefanos’un vaad ettiği sınırlara 

(Büyük Bulgaristan) ulaşmayı yegane hedef olarak belirleyen Bulgar 

milliyetçilerinin hem komitacılık faaliyetleri artmış, hem de milliyetçi 

duyguları halk arasında yaymak için kullandıkları yöntemler değişmiştir. 

Makedonya Sorunu, hem Bulgar milliyetçiliğini, hem de diğer Balkan 

milliyetçiliklerini yayılmacı rekabet bağlamında etkilediği gibi, Makedon 

milliyetçiliğine zemin hazırlamış, Selanik’te kurulacak olan Osmanlı 

Hürriyet Cemiyeti (İttihat ve Terakki) vasıtasıyla da Türk milliyetçiliğinin 

örgütlü bir yapıya kavuşmasına da yol açmıştır.  

Bulgar Prensliğinin kurulması sonrasında ortaya çıkan yeni siyasi 

yapının etkisi ile basın-yayın, eğitim-kültür faaliyetlerinin yanı sıra siyasi 

partiler ve çeşitli örgütler aracılığı ile Bulgar milliyetçi hareketi daha geniş 

kitlelere ulaşabilmiştir. 1878’den Bulgaristan’ın 1908 yılında Osmanlı 

Devleti’nden de jure bağımsızlığına kadar olan süreç ve sonrası ise C 

evresini oluşturmaktadır. 
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XX. YY. BAŞINDA PARİS’TE EĞİTİM ALAN VE SİYASİ 

FAALİYETLERDE BULUNAN KAZAN TATAR AYDINLARI 

The Tatar Intelligentsia of the 20th Century, Educated and Involved in 

Political Events in Paris 

 

Çulpan ZARİPOVA ÇETİN 

 

Çok erken dönemlerde oturak hayata geçen, Asya’nın Avrupa ile 

kesiştiği bir coğrafik konumda yaşayan ve yüzyıllardır Ruslarla iç içe hayat 

mücadelesi veren Kazan Tatarları doğu tarzı eğitimin yanında başka Türk 

boylarına nazaran daha erken Avrupa tarzı eğitim de almaya başladılar. En 

önemlisi, bu eğitimi artık XX. Yy. başından itibaren sadece Kazan’da ve 

Rusya’nın en büyük şehirleri olan Moskova ve Sankt-Petersburg’ta değil 

Avrupa’nın en büyük şehri Paris’e giderek en ünlü üniversitelerinden biri 

olarak tanınan Sorbonne Üniversitesinde ya da diğer okullarda almayı 

başardılar. Böylece XIX. Yy. sonu XX. Yy. başında yaşayan bazı Tatar 

aydınlarının hayatı Fransa’nın başkenti Paris ile yakından alakalı oldu. 

Örneğin, Türkiye’nin siyasi ve içtimai hayatında, maarifinde, 

medeniyetinde, genç Türkiye Cumhuriyetinin oluşma, güçlenme ve 

gelişme sürecinde büyük rol oynayan Kazan Tatar aydın Yusuf Akçura 

1899 yılında Paris'e gelir, Serbest Ulumu Siyasiye Mektebi’ne kaydolur ve 

1903 yılında üçüncülükle bu okuldan mezun olur. Akçura’nın Fransa’da 

olduğu zaman tanıştığı millettaşı Sadri Maksudi ise 1901 yılında 

Kazan’dan Paris'e İsmail Gaspıralı tavsiyesi üzerine gider ve Sorbonne 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolur. 1906 yılında Sorbonne’den 

başarıyla mezun olup Kazan’a dönen Maksudi, Bolşeviklerin iktidara 

geçmesinin ardından Rusya'yı terk eder. 1919'da Paris'te düzenlenen Barış 

Konferansı'na katılır. Bir müddet Berlin'de yaşar. 1923 yılında ailesiyle 

Paris'e gelir ve Sorbonne Üniversitesi'nde Profesör unvanıyla Türk Tarihi 

dersi okutur. Aynı dönemde Sorbonne Üniversitesinde eğitim alan diğer 

şahıs, matematik alanında uzmanlaşan ve tarihe bu üniversiteden mezun 

olan ilk Tatar kadını olarak geçen Sara Şakulova, 1897-1905 yıllarında 

eğitimini Rusya’da gördükten sonra 1909’da Paris’e gidip Sorbonne 

Üniversitesinin Mekanik Matematik Fakültesini kazanır. Buradan mezun 

olduğunda değişik alanlarda 3 tane yüksek başarı diploması ve Mekanik 

Profesörü unvanı alır. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk kadın diplomat, 

Sadri Maksudi’nin kızı Adile Ayda da ilköğrenimini Paris’te yapar. Babası 

Sadri Maksudi Cumhuriyet ilanı sonrası Atatürk’ün daveti üzerine 

                                                           
 Büyük Kazan Tatar Aydınları Ayaz İshaki’nin Doğumunun 140. Yıldönümü,  Sadri 

Maksudi’nin Doğumunun 130. Yıldönümü ve Fuad Tuktarov’un Ölümünün 80. Yıldönümü 

Anısına. 
 (Doç. Dr.); Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye. Email: chulpancetin@gmail.com 



586 | Paris’te Eğitim Alan Kazan Tatar Aydınları 

 

Türkiye’ye yerleşince Adile Ayda ortaöğrenimini İstanbul’daki Notre 

Dame De Sion Fransız Lisesinde tamamlar. 

Fakat Kazan Tatar aydınlarının Paris’e gelmeleri için eğitim dışında 

kalan sebepler de olur. Örneğin, Ekim Devrimi sonrası hayatlarını 

muhacirlikte geçiren ve büyük kısmını Türkiye’de yaşayan, Türkçülük 

adına değerli faaliyetlerde bulunan, burada vefat eden Tatar yazar, 

siyasetçi Ayaz İshaki ve Fuad Tuktarov Paris’e Sulh Heyeti üyeleri olarak 

1919’da Finlandiya üzerinden gelirler ve Sadri Maksudi ile birlikte Versay 

Konferansı’nda İdil-Ural Tatarlarının milli taleplerini beyan ederler. 

 XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başında ön plana çıkan Türkçülük 

düşüncesi Ekim Devriminden sonra muhacirlik yolunu seçmeye mecbur 

olan millî önderler ile yabancı ülkelere götürülür ve gelişimini Türk 

devletleri arasında bağımsızlığa sahip tek devlet olan Türkiye’de devam 

ettirir. Kazan Tatar milli önderlerin birçoğu Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Türk toplumunun tüm yapısında kökten 

değişimler gerçekleştirme siyasetinde büyük rol oynarlar. Tatar bilim 

adamı R. Yarullina’nın yazdığı gibi “Türkiye’nin bağımsızlığını korumak 

için devam eden zorlu mücadele tarihinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

Atatürk’ün yanında Tatarlardan bilhassa Yusuf Akçura ve Sadri Maksudi 

gibi şahsiyetlerin büyük saygı ve derin hürmet ile faaliyet gösterdikleri 

bilinmektedir.”1  

Yusuf Akçura (1876-1935). Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve 

tarihçisi, Türkiye’nin siyasi ve içtimai hayatında, onun maarifinde, 

medeniyetinde ve genel olarak genç Türkiye Cumhuriyetinin oluşma, 

güçlenme ve gelişme sürecinde büyük rol oynayan ve derin iz bırakan 

Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan Simbirsk şehrinde 

varlıklı bir aile çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocuk yaşta babasını 

kaybettiğinden dolayı sahip oldukları fabrikaların ağır yükü annesinin 

omuzlarına yüklenir. Yusuf Akçura altı yaşındayken annesi bir kaza 

sonucu yatalak olur. Böylece doktorların tavsiyesi ile 1883 yılında annesi 

ile birlikte Karadeniz kıyısında liman şehir olan Odesa üzerinden İstanbul'a 

gelirler.2  İlkokulu ve bunun ardından Askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra 

Pangaltı'daki Harbiye Mektebi'ne yazılan Akçura, 1897 yılında Kurmay 

Subay olur. Jön Türklerle ilişkileri yüzünden tutuklanıp Harp Divanının 

kararı ile askerlikle ilişkisi kesilerek Fizan'a sürülür. Ancak bir süre sonra 

Trablusgarp'ta rütbeleri geri verilerek göreve başlar. Bir yıl geçince 1899 

yılında Yusuf Akçura kaçarak Fransa'ya yerleşir ve burada Jön Türklere 

katılır.3 Arkadaşı Ahmet Ferit ile birlikte Paris'e geldikten sonra Serbest 

Ulum-u Siyasiye Mektebi’ne kaydolurlar. Her ikisi de burada ünlü tarihçi 

                                                           
1 Ramile Yarullina, “Atatürk’ün Siyasetinde Tatar Aydınlarının Rolü”, E.Ü. Türk Dili ve 

Edebiyatı Dergisi, Cilt XVIII, İzmir 2010, s. 273-281.  
2 Hamit Z. Koşay, “Yusuf Akçura”,  Belleten, S. 162, 1977, s. 390.  
3 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1983, s.171. 
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Albert Sarel ve Emil Bautmey'den ders alarak Batı kültürünü de yakından 

inceleme imkânı bulur. Yusuf Akçura, bitirme tezi olarak hazırladığı 

Osmanlı İmparatorluğu Müesseselerinin Tarihine Ait Bir Tecrübe adlı 

çalışmasıyla 1903 tarihinde üçüncülükle bu okuldan mezun olur.4 

Fransa’da olduğu zaman Sorbonne Üniversitesinde eğitim gören diğer 

Tatar aydını Sadri Maksudi ile tanışır ve bu arkadaşlıklarına her ikisi de 

hayatları boyunca sadık kalırlar.      

Öğrenimini tamamladıktan sonra Akçura Kazan'a giderek, burada 

Muhammediye Medresesi'nde tarih edebiyatı derslerinde öğretmenlik 

yapar. 1905 Rus Parlamentosunda Duma'nın kurulması üzerine, Türklerin 

burada nüfusları oranında temsil edilmesi için çalışmalar yapar. Türk ileri 

gelenleri ile temas kurarak, Rusya Müslümanları İttifakı adlı siyası bir 

partinin kurulmasına öncülük eder. Daha sonra bu Partinin ileri 

gelenlerinden olan Yusuf Akçura, Türkçü1ük konusundaki görüşlerini, 

Türk toplulukları arasında yaymaya başlar. Türklerin gazete çıkarmasına 

izin verilmesinden sonra, Kazan'da Kazan Muhbiri gazetesi yayımlar. Aynı 

zamanda, Türkiye’de Abdülhamit yönetimine karşı çalışanlarla da irtibat 

halinde olur.5 Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset isimli ünlü eserini Kazan'da 

yazmasına rağmen, Rus idaresinden çekindiği için, Kahire'de çıkan Türk 

Gazetesi’nde yayımlar. Bu makalede; Osmanlılık, İslamcılık ve Türkçülük 

tahlil ediliyor ve sonuçta en uygun siyaset tarzının Türkçülük olduğu 

vurgulanıyordu.6 Yusuf Akçura'nın Türkçülük ile ilgili düşüncelerinin 

İstanbul'da, Rusya'da ve Fransa'da geliştiği görülür.   

1908 yılında Jön Türkler deviminden sonra Yusuf Akçura Türkiye’ye 

döner ve Türkçülük fikrini anlatmak ve yaymak ister. 1911 yılının Kasım 

ayında Türk Derneği (7. sayıdan sonra Türk Yurdu) dergisinin 1. Sayısı, 

1931 yılına kadar da 233 sayısı yayımlanır. 1917 yılına kadar bu derginin 

muharriri Yusuf Akçura olur. Türk gençleri arasında popüler olan dergi 

Türk Ocakları’nın ortaya çıkmasını sağlar ve Türk Ocağı’nın yayın organı 

olur. Akçura’nın Türk Yurdu’nda yayımladığı makalelerinde Türk 

dünyasının manevi birliği –milli birlik ideolojisi- izlenmeye başlar. 

Akçura’nın yönettiği dergi ise Türk birliğinin bayrağına dönüşür.   

Akçura, Türkiye Büyük Millet Meclisi vekili ve Mustafa Kemal 

Atatürk’ün siyaset ve medeniyet danışmanı olur. İstanbul Üniversitesinde 

ve Ankara Hukuk Okulunda siyasi tarih alanında dersler verir, bu fenle 

ilgili ders kitapları hazırlar. 1931 yılında Sadri Maksudi ile birlikte Tarih 

Kurumu kurmada önderlik yapar ve onun 1. Kongresini hazırlamakta emek 

verir. Daha fazlası, bu Kongrenin reisi olur. 1928 yılında Dil Kurumu ve 

Dil Akademisi oluşturmakta büyük rol oynar. Bu yıllarda Türk süreli 

                                                           
4 Hamit Z. Koşay, a.g.e, s. 393. 
5 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, s.171. 
6 Altan Deliorman, "Tarih Boyunca Türkçüıük, Üç Tarz-ı Siyaset", Orkun Dergisi,  S. 32, 

Ekim 2000, İstanbul, s. 48. 
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yayınlarında onun Türk dili ve tarihi üzerine yazdığı ve Osmanlı alfabesini 

Latin alfabesine geçirmenin, Türkçenin yabancı kelimelerden 

temizlemenin önemini, gerektiğini bildiren birçok makalesi yayınlanır. Bu 

faaliyetlerinden dolayı Yusuf Akçura Dil Akademisine üye olarak seçilir.  

Büyük Tatar aydını, Yusuf Akçura’nın yoldaşı Ayaz İshaki bu ünlü 

şahısla ilgili şöyle yazar: “Yusuf Akçura bütün Türk dünyasının ortak 

önderi olup sayılacak ve onun adı İsmail Gasprinskiy ile aynı sırada olacak. 

O, Türk dünyasının yeni doğuşunda Demir Kazık yıldızı rolünü üstlenen 

şahıs.”7         

Yusuf Akçura 1935 yılının Mart ayında İstanbul'da vefat edince Edirne 

Kapı Şehit1iği'ne defnedilir. Mezarı üzerine koyulan Süyümbike 

Minaresinin küçük maketi, bu aydının hayat boyunca muhacirlikte çektiği 

vatan özleminin ve hayatınca sadık kaldığı Tatar devletçiliği ülküsünün bir 

simgesidir. Hakkında en önemli yapıt, Osmanlı İmparatorluğu ve modern 

Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan François Georgeon’un Aux 

Origines du Nationalisme Turc; Yusuf Akçura (Paris, 1980) adlı kitabıdır. 

 Sadri Maksudi Arsal (1888-1957). Sadri Maksudi Arsal, 5 Ağustos 

1879'da Kazan'a bağlı Taşsu köyünde doğar. İlk eğitimini 1888 yılına 

kadar babasının idare ettiği Taşsu köyü mektebinde alır, 1888 yılında da 

medresede okumak üzere Kazan'a gider. Rusya Müslümanlarının 

yayınlarını ve İstanbul'da basılıp Kazan'a gelen gazete ve kitapları takip 

eden ağabeyi Hadi Maksudi’nin aracılığı ile küçük yaştan itibaren 

İstanbul'dan gelen çocuk kitaplarını okuyarak Osmanlıca öğrenir.8   

1895 yılında Sadri Maksudi, Gaspıralı tarafından Zincirli Medrese'de 

hocalık yapmak üzere davet edilen ağabeyi Hadi Maksudi ile birlikte 

Bahçesaray'a gider. Kırım'da geçirdiği bir yıl ve Gaspıralı ile tanışması 

Sadri Maksudi'nin hayatında çok önemli rol oynar.9 O, 1895-1896 öğretim 

yılında Kazan'daki medreselerden farklı olarak Rusça dersi okutulmakta 

olan Zincirli Medrese'deki derslere devam eder.10 Kırım'da bulunduğu süre 

içinde Rusça öğrenen Sadri Maksudi, yeniden Kazan'a döndüğünde 

Ruslaşma tehdidi ve tehlikesi olarak kabul edilen bir okula, Rus Öğretmen 

Okulu'na kaydolur. Burada tarihi ve felsefi eserlere merak saran Maksudi, 

özellikle de Fransız yazarlarından Rousseau’nun eserlerini severek okur ve 

Fransızcaya meyil duyduğu hususta şöyle yazar: “Hâlâ aklımda, büyük 

heyecanla elime ilişen Fransız yazarı Jean-Jacques Rousseau’nun 

eserlerini okuduğum. İşte o zaman Fransız dilini öğrenme isteğim 

                                                           
7 Feride Gaffarova, “Törkiyede Möhecirlǐktegǐ Tatar Galimlerǐ”, Söyǐmbike, 1996, S. 11, s.  

16. 
8 Adile Ayda, Sadri Maksudi Arsal. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 14-15. 
9 A.g.e., s. 20. 
10 İ. Tahirov, Nizametdin Hezretnǐň Kǐçǐ Ulı Sadrǐtdin (Sadri) Maksudi Şeceresǐ. Z. 

Gabdelhak (Editör), Tatarstan Kitap Neşriyatı, Kazan 2000, s.73. 
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oluşmuştu.” Rus Öğretmen Okulu’nda sadece Rus edebiyatı değil, Rus 

edebiyatı münasebetiyle Fransız edebiyatı da okutulmakta ve 

öğretmenlerin hepsinde derin bir Fransız hayranlığı vardı. İşte Fransa ve 

Paris gibi gizemli kelimeler Sadri Maksudi’nin hayallerini daha o yıllarda 

meşgul etmeye başlar.111901 yılında öğretmen Okulu'ndan mezun 

olduktan sonra eğitici, dil âlimi, yayıncı, Rusça Fransızca ve Arapça 

öğretmek üzere ders kitapları ve 1927-1928 yıllarında Rusça-Arapça-

Tatarca terimler sözlüğü Fenni Kamus isimli 500 sayfalık kitap hazırlayan 

ağabeyi Ahmet Hadi (1868-1941) kardeşinin İstanbul'da eğitimine devam 

etmesini ister. Fakat Gaspıralı ile vedalaşmak üzere Bahçesaray'a giden 

Sadri Maksudi'ye Gaspıralı Paris'e gitmesinin daha yerinde olacağını 

söyler.12 Sadri Maksudi’nin kızı Adile Ayda’nın babası ile ilgili yazdığı 

kitapta bu durum şöyle anlatılmakta: “İsmail Gaspralı genç Sadri 

Maksudi’yi Bahçesaray’da birkaç gün alıkoyuyor ve ona şu tavsiyelerde 

bulunuyor: “İstanbul’a git, fakat orada kalma, Paris’e git. İstanbul’da 

Abdülhamid’in kurduğu istibdat havasından boğulur, zehirlenirsin. Bugün 

Osmanlı aydınlarının çoğu da Paris’e kaçmışlardır… Sana ağabeyinin 

göndereceği para ile Paris’te de pekâlâ geçinirsin. Arada sırada 

Tercuman’a yazı yazarsın, ben de sana zaman zaman bir şeyler gönderirim. 

Seni aç bırakmayız…”13      

Gaspralı’nın tavsiyelerine uyarak, ağabeyi Hadi Maksudi’den de destek 

alarak Sadri Maksudi 1901 yılında Paris'e gider ve “bu zengin, bu 

muhteşem, bu tantanalı şehirde, o zamana kadar tanımadığı bir züğürtlük, 

sefalet, mahrumiyet hayatı yaşamağa başlar.”14 Fransızca ve Latince 

öğrenerek geçirdiği ilk yılın sonunda imtihanlarda başarılı olur ve çok 

istediği Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolur. Aynı zaman 

“Ecole des Hautes Etudes Sociales” (Yüksek İçtimai İlimler Okulu) 

denilen okula da kaydolur. Bir de Colleğe de France’daki meşhur Gabriel 

Tarde’ın ve Edebiyat Fakültesindeki meşhur Durkheim ile Levy-Brühl’ün 

derslerine ilk iki yıl devam eder. O zaman Paris’te İstanbullu genç 

aydınlardan, sonraları meşhur olacak pek çok kimse vardı: Meşrutiyetten 

sonra Ayan meclisi Reisi olacak olan, Meşveret dergisi sahibi Ahmet Rıza, 

şair olarak ünlü olacak Yahya Kemal, Atatürk döneminde Maliye Bakanı 

olacak olan Ahmet Ferit vb. Kazan Tatarlarından ise Yusuf Akçura vardı. 

Sadri Maksudi ona İstanbul’da Mülkiyeyi bitiren ünlü Kazan Tatar aydını 

ve yazarı Fatih Kerimi’den mektup getirir. Görüşüp konuştuktan sonra her 

ikisi idealist, milliyetçi, güzel bir eğitim arayan, iyi aileden gelen iki genç 

arasında samimi ve sağlam dostluk kurulur.15     

                                                           
11 Adile Ayda, a.g.e.. s. 21-22. 
12 A.g.e., s. 27. 
13 A.g.e., s. 27. 
14 A.g.e., s. 28. 
15 A.g.e., s. 29-30. 
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İlk zamanlar Paris’te yaşamak ve eğitim görmek maddi yönden epey 

zorlasa da eğitiminin sonuna geldiğinde Maksudi, ünlü bir Paris 

gazetesinde köşe yazarı olmayı başarır ve artık sıkıntılı yıllarına son verir. 

1904 yılında başlayan Rus-Japon savaşı ile bütün Avrupa basını yakından 

ilgilenir. En önemli haber kaynağı olan Rus gazetelerinden Fransızcaya 

tercümeler yapacak kimseler aranılmaya başlar. Sadri Maksudi gereken 

başvuruları yapıp, birkaç gazeteden birden vazife alır ve sabah gazetelere 

haber yetiştirmek için geceleri de çalışarak ağır bir çalışma dönemine girer. 

Çalışkanlığından ve sorumluluk sahibi olduğundan dolayı Sadri Maksudi 

kısa bir zaman içinde aranan bir kişi oluverir. Basın kartı da alan 

Maksudi’ye, ziyafetler, balolar için her taraftan davetler gelir. Özellikle, o 

dönemin en meşhur salonlarından birinin sahibi olan Regine genç Sadri 

Makdusi’yi devamlı davet eder. Artık para meselesi problem olmaktan 

çıkar ve Sadri Maksudi ağabeyi Hadi Maksudi’ye ve İsmail Gaspralı’ya 

artık para göndermelerine lüzum kalmadığını bildirir. Paris şehri “La Belle 

Epoque” denilen en güzel dönemini yaşamakta idi. Sadri Maksudi, şehrin 

en yüksek sosyetesine girip çıkma imkânlarına sahip olan artık gerçek 

anlamı ile Parisli idi.16         

Fakat Sadri Maksudi mezuniyetinden sonra doktora yapmak istese de 

İdil-Ural Tatarlarına ve Rusya Müslümanlarına hizmet etme arzusu daha 

ağır basar ve 1906 yılında Rusya'ya geri döner. 1907-1912 yılları arasında 

II. ve III. Duma'da Kazan vilayetini temsilen vekil olarak görev alır. 

19.01.1918 - 25.04.1918 tarihleri arasında "İç Rusya ve Sibirya Türk-

Tatarları Milli İdaresi”nin Başkanlığı görevini üstlenir.17 Ufa’daki Türk-

Tatar Millet Meclisinde 1919'da Paris'te düzenlenecek olan Barış 

Konferansı'na Sadri Maksudi’nin Başkanlık edeceği bir Delegasyon 

gönderilmesine karar verilir. O dönemde milletlerarası diplomatik dil 

Fransızca idi ve bütün Millet Meclisinde Sadri Maksudi’den başka 

Fransızca bilen yoktu. Maksudi, Finlandiya ve İsveç üzerinden Fransa’ya 

gider. Onun Paris’e gelişi Fransız basınında yankı bulur. Örneğin, “Eclair” 

gazetesinin 30 Mayıs 1919 tarihli sayısında Sadri Maksudi Rusya’daki 30 

milyon Müslümanın önderi olarak tanıtılır. Onunla ilgili Paris-midi, 

İnformation ve Le Temps gazetesinde de dikkat çekici yazılar yayınlanır. 

Sadri Maksudi Delegasyon Başkanlarından randevu isteyerek, 

görüşebildikleri ile görüşerek ve sözlü açıklamalarda bulunarak ilk defa 

Kazan Türklerinin davasını milletlerarası bir foruma götürmüştü. Aynı 

Konferans için delege olan Ayaz İshaki Günlük Defterinde Fransa’nın 

Başvekili ve Dışişleri Vekili Millerand ile görüştüklerini yazar.    

Sadri Maksudi Paris’e gelir gelmez öğrenci iken tercüman olarak 

çalıştığı Le Temps gazetesi idaresini ziyaret eder ve Rusya hakkında 

                                                           
16 A.g.e., s. 33-34. 
17 Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi. Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü, Ankara 1985, s. 11. 
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yazılar yazmak üzere, geçimini sağlayacak bir maaşla gazetenin kadrosuna 

alınır. 18 Ama Sadri Maksudi Versay Barış Konferansı’nda Ayaz İshaki ve 

Fuad Tuktarov ile birlikte İdil-Ural'ın bağımsızlığı konusunda mücadele 

ettiyse de bir sonuç alamaz.        

Ailesine kavuşup bir müddet Berlin'de yaşayan Sadri Maksudi 1923 yılı 

Ağustos'unda ailesiyle Paris'e gelir. Kısa müddet otelde kaldıktan sonra 

Paris’in banliyösündeki Le Perreu’de bir mobilyalı ev kiralar. Çocuklarını 

da Le Perreu’nün ilkokuluna kaydettirir. Ama Fransa’da avukatlık 

yapamazdı. Geriye ancak hocalık kalıyordu.  Ayrıca, Sadri Maksudi eski 

Türklerin tarihi hakkında Fransızca olarak bir eser yazmak istiyordu. 

Bununla ilgili bilgiye Şark ilimleri uzmanı Baron Carra ve Vaux, 1926’da 

yayınlanmış Les Penseur del’ İslam (İslamın Düşünürleri ) adlı meşhur 

eserinin 5. Cildinde rastlarız. Hatta bu kitabın adını da verir uzman: 

Considerations Sur Le Passe, Le Present Et Le Role Historique de la Race 

Turque (Türk Irkının Geçmişi, Bugünü ve Tarihi Rol Hakkında 

Düşünceler). 1919 yılından beri Paris’te meşhur bir Asya Cemiyeti 

(Societe Asiatique)’ne üye olan Sadri Maksudi bu Cemiyetin üyelerinden 

referans mektubu alıp, Sorbonne Üniversitesinde çalışan Prof. Haumant’a 

götürür. Böylece Sadri Maksudi Sorbonne Üniversitesi'ne Profesör olarak 

atanır ve 1923'de Türk Tarihi dersi okutmaya başlar. Aynı zaman Societe 

Asiatique Cemiyetinde Türk Tarihi bakımından çok önemli bir tebliğ 

sunar. Bu tebliğ, 11 Ocak 1924’de Journal Asiatique dergisinin Ocak-Mart 

1924 sayısında yayınlanır. Türkiye'deki gelişmeleri de yakından takip eder. 

Atatürk'le tanışmayı çok arzu eden Maksudi, Paris'te bulunduğu sırada bir 

Türk gazetesinde 23 Nisan'da Ankara'da Türk Ocakları Kurultayının 

toplandığı haberini okuyunca Türk Ocaklarına davet edildiği takdirde 

Ankara ve İstanbul'da birkaç konferans verebileceğini belirten bir mektup 

yazar. Türk Ocakları başkanı Hamdullah Suphi Bey, Maksudi'yi davet 

etmekle şeref duyacaklarını belirten bir mektup gönderir. 1924 Kasım'ında 

ilk kez Türkiye'ye gelen Maksudi, Atatürk'le görüşmek üzere randevu 

talebinde bulunur. Randevu 24 Kasım 1924 için verilir. Maksudi, 18 

Kasım'da Türk Birliği ve 21 Kasım'da Türk Tarihinde Halk, Kahramanlar 

ve Hanedanlar konulu konferanslar verir. Büyük heyecanla beklediği Gazi 

ile tanışma 24 Kasım 1924'de Çankaya'da gerçekleşir.19 Atatürk, Sadri 

Maksudi'ye yeni kurulan devlette vazife almak üzere Türkiye'ye 

yerleşmesini teklif edince Maksudi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul eder. 

1925 yılında Fransa'dan Türkiye'ye gelip yerleşir. Türkiye Cumhuriyetinin 

                                                           
18Adile Ayda, a.g.e., s. 119-123.  
19 A.g.e., s. 139-151. 
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kuruluşunun ilk yıllarından itibaren vefatına kadar geçen sürede bilim 

adamı, hukukçu ve siyasetçi olarak pek çok önemli hizmette bulunur.20  

Sadri Maksudi’nin torunu, yazar ve akademisyen Gönül Pultar, Sadri 

Maksudi'nin Türkiye'deki hizmetlerini dört başlık altında değerlendirir: I. 

Hukuk hocalığı, II. Milletvekilliği, III. Türk Tarih Kurumu'na Maksudi'nin 

katkıları, IV. Dil devrimine katkıları. S. Maksudi Arsal, 1925 yılından 

itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

Enstitüsü'nde ders verir ve ordinaryüs profesörlüğe yükselir.21 Türkiye'de 

Türk Hukuk Tarihi disiplinini kuran kişi S. Maksudi'dir. Bugün ülkemizde 

hukuk eğitiminin standart öğesi olan bu dersi dünyada ilk defa kendisi 

vermiş, temelini o atmıştır. Hukuk Tarihi Dersleri (1938), Hukukun 

Umumi Esasları (1937), Umumi Hukuk Tarihi (1941), Hukuk Felsefesi 

Tarihi (1946), Türk Tarihi ve Hukuk (1947) adlı eserleriyle hukuk alanında 

önemli katkılarda bulunmuştur.     

Sadri Maksudi, Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin (sonraları Türk Dil 

Kurumu) kuruluşunda olduğu gibi Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti 

(sonraları Türk Tarih Kurumu)'nun kuruluşunda da öncü bir rol oynamıştır. 

1930'da yayınlanan ve devrin resmi tarih tezini içeren Türk Tarihinin Ana 

Hatları kitabının yazarlarındandır. Dil devrimi konusunda ise Türk Dili 

İçin (1930) adlı eseri kaleme almıştır.      

TBMM’de 1931-39 (CHP) ile 1950-54 (Demokrat Parti) yılları 

arasında üç dönem milletvekilliği yapan Sadri Maksudi Arsal, 1950-51 

yıllarından Türk Parlamento Grubu Başkanı olarak Avrupa Konseyi’nde 

Türkiye’yi temsil etmiştir.       

Sadri Maksudi’nin en son çabası 'manevî vasiyetim' dediği, 1955 

yılında yayımladığı Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları adlı eserdir. 

Bu eserde yılların birikimini değerlendirerek milliyetçilik kavramını 

tartışmış ve modern bir milliyetçilik kuramı ortaya koymuştur. Atatürk 

1930 yılında Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Dili İçin adlı eserine yazdığı 

önsözde şunları söylemiştir: “Milli his ile dil arasındaki bağ çok 

kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca 

müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki dil şuurla 

işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de 

yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”22 Atatürk’ün Türkçe ile 

ilgili bu sözleri günümüz Rusya’sı içinde yaşayan Kazan Tatar Türklerinin 

                                                           
20 Ayşen Uslu Bayramlı, “Sadri Maksudi'nin Ölümünün 50. Yılı Anısına: Sadri Maksudi'nin 

Hayatı Ve Maksudi'nin Az Bilinen "Maişet" Romanı Hakkında.”, Balıkesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C. 17, S. l, Haziran 2007, s. 101- 109. 
21 Gönül Pultar, “Sadri Maksudi Arsal'ın Türkiye'deki Politik Faaliyetleri.”, Sadri Maksudi, 

Y. G. Abdullin, F. Y. Gaffarova, M. Z. Zakiyev, R. F. Möhemmetdinov, R. M. Emirhanov 

(Editörler), Tatarstan Fenner Akademiyase, Kazan 1996, s. 30. 
22Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, Manas Yayıncılık, Elazığ 2007, s.350. 
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anadili Kazan Tatar Türkçesi için verdiği mücadele günlerinde de 

güncelliğini korumaktadır. Sadri Maksudi 20 Şubat 1957 yılında 

İstanbul'da vefat eder ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedilir.  

Sara Şakulova (1887-1964). Matematik alanında uzmanlaşan ve 

Paris’te bulunan Sorbonne üniversitesinden mezun olan ilk Tatar kadın, 

1917 yılı Devrimi sonrası Lenin’in eşi, eğitici N.K. Krupskaya’nın 

meslektaşı Sara Şakulova Kasım Tatarlarından olup sülalesi 43. Kuşakta 

Seyitlere yani Muhammet Peygamber (As.)’in varislerine aittir.    

Sara Şakulova 1887 yılında soylu bir Tatar ailede dünyaya gelir. Babası 

Kasımhan, Rusya’da tanılan kürk tüccarıdır. Ruslarla iç içe yaşayan Kasım 

Tatarları ve Şakulov sülalesi Rus ve onun aracılığıyla Avrupa medeniyeti 

ile Rusya’nın diğer bölgelerinde yaşayan Tatarlara nazaran daha erken 

tanışır ve bu yüzden çocuklarını da Rus okullarına vermekten çekinmezler. 

Sara Şakulova 7 yaşında okula gider ve ilk üç yıl Tatar dili ve şeriat 

kanunları öğrenir. Daha sonra 1897 yılında Kasimov şehrinde bayanlar için 

açılan Rus kolejinde okur, 1905 yılında da Petersburg’ta ünlü Lesgaft 

kurslarında eğitim görmeye başlar. Ancak 1905 devrimi bastırılınca kadın 

eğitimi konusunda Rusya’da sert kurallar işlemeye başlar ve eğitimi devam 

etmek için Sara Şakulova yurtdışına gitmek zorunda kalır. Böylece 1909 

yılında Paris’e gider ve bütün bürokrasi ve maddi zorluklara göğüs gerip 

Sorbonne Üniversitesinin Mekanik Matematik Fakültesini kazanır. O 

zamanlar bu üniversitenin neredeyse yüzde 20’sini Rusya’dan gelen 

öğrenciler teşkil eder. Fen bilimleri alanında eğitim gören 250 Rusyalı 

öğrenci arasında Sara Şakulova da olur. Buradan mezun olduğu zaman 

değişik alanlarda 3 tane yüksek başarı diploması ve Mekanik Profesörü 

unvanı alır. Fakat 1913 yılında Rusya’ya döndüğünde Rusya Eğitim 

Bakanlığı Sorbonne diplomasını kabul etmez ve Sara Şakulova’yı birçok 

sınava tabi tutar. Sonuçta 30 Mayıs 1914 yılında Sara Şakulova Moskova 

Üniversitesinden mezun olduğuna dair bir diploma daha alır.  Bu olay ile 

ilgili Paris’te edindiği arkadaşlarından bir tanesi Fransız gazeteci, edebiyat 

uzmanı ve müzik eleştiricisi Piyer Dalgeym kendisi için Faberje firmasında 

özel sipariş üzerine Moskova Üniversitesi mezunu rozeti yaptırıp hediye 

eder.       

Fakat Sorbonne Üniversitesi diplomasına ek olarak Moskova 

Üniversitesi diploması alması bile Şakulova’nın önünde matematikçi bilim 

adamı kapılarını açmaz. Buna ilk sebep, Rusya İmparatorluğunda bir 

kadının bilim adamı olmasına izin verilmemesi. İkinci sebep de Müslüman 

olması idi. Hıristiyan dışı dinlere mensup olan insanlar kaç diplomaya 

sahip olurlarsa olsun asla Rusya devlet orta ve yüksekokullarında eğitim 

verme hakkına sahip değildi.  Sara Şakulova bir eğitici olarak çalışma 

hakkını tesadüfen elde eder: 1915-1916 yıllarında Zaraysk şehrinde I. 

Dünya savaşına asker olarak alınan bir erkek öğretmenin yerine alınır. 

Daha sonra 1916 yılında Kazan’a gelir ve burada daha Sorbonne’de 
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arkadaşlık edindiği ressam Nadejda Sapojnikova’nın tanıdığı ressam N.İ. 

Feşin’in yardımıyla Kazan Sanat Okulunda geometri ve çizim dersleri 

verir. 1917-1919 yıllarında Kazan’ın diğer Tatar lise ve özel okullarında 

da matematik öğretmeni olarak çalışmaya başlar.     

Sovyet döneminde Sara Şakulova Başkurdistan Eğitim Bakanı 

Yardımcısı görevi yapar ve Başkurdistan’da birçok yeni okulun açılmasını 

sağlar. Daha sonra 1923 yılında Rusya Federasyonu milli okullarında 

müfettiş görevine üstlenir. 1925-1937 yıllarında N.K. Krupskaya’nın eli 

altında çalışır. 1925 yılında Moskova’nın ünlü Asadullayev evinde 

yerleşen N. Narimanov Tatar Ortaokulu’nun ilk yönetmeni olur. Aynı 

zamanda Tatar okulları için matematik alanında ders kitapları yazar. 

Moskova üniversitelerinde Öğretim üyesi olarak matematik dersleri verir. 

Sara Şakulova’ya Sovyetler Birliği tarafından çeşitli nişan ve madalyalara 

layık bulunur. 1964 yılında Moskova’da toprağa verilir.23   

Ayaz İshaki (1878-1954). Tatar Türklerinin millî ve siyasî terakkisi için 

büyük bir çabada bulunan ve Yeni Tatar edebiyatına temel atan ünlü 

siyasetçi, gazeteci ve yazar Ayaz İshaki şimdiki Tataristan Cumhuriyeti 

Yavşirme köyünde imam ailesinde doğar. On iki yaşına kadar babasının 

medresesinde eğitim görür ve Arapçanın bütün inceliklerin öğrenir. 1890 

yılında Çistay’daki Şakir Kemal Hazretin medresesinde okur, üç yıl sonra 

Kazan’daki yüksek medreseye gönderilir.   

Hayatının yarısını milletinden uzakta, birçok ülkede gurbet acısı 

çekerek yaşayan fakat gurbette de Tatarların milli bağımsızlığına ve 

demokrasi ideallerine sadık kalıp kendi menfaatlerini bir kenara atarak bu 

ideallere sonuna dek fedakârca hizmet eden Tatar edibi Tatar maarifi ve 

medeniyeti, milli azatlık hareketi tarihinde büyük yer edinen Tatar 

Öğretmen Okulunda eğitim görür. Bu okulda onunla aynı dönemde F. 

Tuktarov, Ş. Muhammedyarov, M. Sultangaliyev gibi şahıslar da eğitim 

alır.          

1917 yılı Devrimini İshaki büyük umutlarla karşılar. 1917 yılının 1-11 

Mayıs tarihlerinde Moskova’da geçen Bütün Rusya Müslümanları 

Kurultayını hazırlamakta ve gerçekleştirmekte büyük katkıda bulunur ve 

temel konuşmalardan biri olan Bizim Yolumuz adlı konuşmasını yapar. Bu 

konuşmada öne sürülen federatif demokratik Rusya içinde milli medeni 

muhtariyet meselesi delegeler tarafından sorunsuz kabul edilir. Ayaz 

İshaki Tatar-Türk milli azatlık hareketinin, İdil-Ural Cumhuriyeti 

oluşturmanın, Milli İdare yöneticilerinden biri olur. Fakat Bolşeviklerin 

siyasetini kabul etmediğinden dolayı resmi hükümet tarafından takibe 

alınır. 1918 yılının Ağustos ayında İshaki Kazan’a döner ve 1918 yılının 

yazında Kazan’da Beyaz Çekler fitnesinden faydalanıp aynı fikirleri 

paylaştığı Fuad Tuktarov, Ömer Teregulov ve Gabdulla Battal ile birlikte 

                                                           
23Alta Mahmutova, “Vıpusknitsa Sorbonnı”, Tatarskiy Mir, 2007, S. 3.  
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önce İdil boyunda yerleşen Samara’ya, eylül ayında da Ufa şehrine, oradan 

da Uzak Doğu üzerinden Fuad Tuktarov ile birlikte Çin’e gider. Harbin’de 

birçok milli medeni etkinliklere katıldıktan sonra aynı yılın 3 Ekim 

tarihinde Versay Barış Konferansına katılmak için Avrupa’ya gitme kararı 

alırlar. A. İshaki Ufa şehrinden Milli Meclis tarafından Versay Barış 

Konferansına delege olarak seçilir. Yurtdışına çıkarken o, bu kimliğini 

kullanır. Fakat İshaki’nin kendisi de yazdığı gibi Avrupa’ya vize almaları 

hiç de kolay olmaz. Daha sonra savaş zamanında esir olan Çek askerleri 

Uzak Doğu’dan vapurla vatanlarına doğru yola koyulunca F. Tuktarov ile 

A. İshaki de bir yolunu bulup bu vapurla okyanus ve denizleri geçip, 

Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz’e ve 56. günün sonunda Prag şehrine 

ulaşırlar. O zamanlar Rus muhacirleri kaynayan Çek devletinin 

başkentinde birkaç ay kaldıktan sonra Fransa’ya vize alıp 1920 yılın Nisan 

ayında nihayet Paris’e varırlar.       

Malum olduğu üzere Versay Konferansının gündeminde siyasi 

meseleler ve özellikle de Rusya kaderi vardı. Bu, İdil-Ural, Tatar 

memleketçiliği sorunları ile de yakından ilişkili idi. Bu yüzden Milli İdare 

Versay Konferansına katılmayı zorunlu görür, sulh heyeti oluşturur ve 

Sadri Maksudi, Ayaz İshaki, Fuad Tuktarov, Ömer Tanrıkulu (Teregulov) 

bulunan bu komisyona uluslararası konferansa katılma vekâleti verilir. 

Sadri Maksudi daha 1919 yılında Finlandiya üzerinden gidip Paris’e ulaşır 

ve Ayaz İshaki ile Fuad Tuktarov’u Paris’te karşılar. Bu heyet Versay 

Konferansı zamanında iki yıllığına İdil-Ural Tatarlarının milli taleplerini 

beyan eder. Fakat bu konferansa Bolşevikler dâhil edilmediği için Milli 

İdare heyeti bu taleplere cevap alamaz. Sulh heyetinin üyeleri Paris 

konuşmaları sırasında maddi yönden Finlandiya, Amerika ve Harbin 

Tatarları tarafından destek görürler.24 Ayaz İshaki’nin arkadaşı G. 

Möhemmedcan onu Paris’e gelmesi ile ilgili şöyle yazar: “Ayaz efendi 9 

Nisan günü Paris’e ulaşıp orada cephedeşlerimizin mümessilleri ile 

görüştü ve iki kez Uzak Doğu ile ilgili mühim konferanslar verdi. İlk 

konferans Paris’te yaşayan muhacir Türklere verilmiş olup, ikincisi bütün 

mahkûm milletlere yönelik yapıldı. Ayaz efendi bütün konferanslarda da 

Uzak Doğu'daki Türkler hakkında pek tafsille malumat verdi ve dolu olan 

salon tarafından çok alkışlandı. Paris’te Ayaz efendi şerefine cephedeşleri 

tarafından ayrı ve genel ziyafetler de verildi.”25 Bu yazıdan anlaşıldığı gibi 

A. İshaki Paris’te Doğu ve Avrupa Türklerinin sorunlarını bir araya getiren 

konferanslar da verir. Daha fazlası, Türkiye devletinin geleceği hususunda 

da iş görürler. Ünlü Türk sosyoloğu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih 

Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ayaz İshaki’nin damadı Prof. Dr. Tahir 

Çağatay Türklerin Büyük Mücahidi Ayaz İshaki adlı yazısında bu hususta 

                                                           
24 Hatıyp Minnegulov, Gayaz İshakıynıň Möhacirlǐktegǐ İcatı, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 

Kazan 2004, s. 10-12. 
25 G. Möhemmedcan, “Baş Möherrirǐmǐz Gayaz İshakıy Bey Berlinda.” İshakov, M.G. 

Eserler: 15 Tomda. C. 15, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 2014 Kazan, s. 96. 
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şöyle yazar: “Paris’te Türkiye vekili vazifelerini üstlenen Ali Rıza Bey ile 

görüşüp karşılıklı yardımlaşma kararı alırlar. Bu görüşme ve konuşmaların 

sonucunda Ayaz Efendi ve onun arkadaşları Fransız devlet adamları, bu 

hesaptan Dış İşler Bakanı ile de görüşürler. Fransız hükümeti vekillerine 

İdil-Ural Türklerinin sorunlarının haricinde Türkiye’nin sorunlarını da 

tafsille anlatıverirler. Sulh heyeti üyeleri Türkiye ile ilgili kabul edilecek 

kararların Rusya idaresinde olan bütün Türkleri yakından ilgilendirdiğini 

bildirerek bu husustaki fikir ve görüşlerini Fransa Dış İşler Bakanına 

memorandum şeklinde ilettiler.”26     

Tatar bilim adamı H. Minnegulov’un da bildirdiği gibi Fransa’da 

yaşadığı yıllarda İshaki bu ülkenin medeniyeti, ünlü şahısları ve 

muhacirleri ile tanışıp görüşür, Fransızcasını da bir üst düzeye taşır.27 Ayaz 

İshaki Fransızcayı bayağı üst düzeyde bilmeliydi ki Filistin’de 1. Bütün 

Dünya Müslüman Kurultayına katıldığı sırada Tel Aviv şehrini gezerken 

kendisi de bildirdiği gibi şahsına “ecnebi seyyah” havası vermek için 

Fransızca konuşur.28        

A. İshaki’nin kızı Saadet Çağatay 1974 yılında yazdığı hatıralarında 

1920-1921 yıllarında Paris’te açlık içinde, sıcak yuva ortamından uzak 

şartlarda yaşadığı zamanlarda bile A. İshaki Fransız ihtilâlinden sonra 

1793 senesinde, Fransa'da açılan ilk devlet müzesi olan ve dünyaca ünlü 

Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa (Jokonde), Théodore Géricault 

Medusa’nın Salı (Le radeau de la Méduse), Eugène Delacroix’nın Halka 

Öncülük Eden Özgürlük (La Liberté guidant le peuple) ve Büyük 

İskender’in Babil’e Girişi (L’entrée d’Alexandre le Grand dans Babylone) 

gibi tabloların ve Milo’lu Venüs, Semadirekli Nike, Michelangelo’nun 

Ölmekte Olan Köle gibi heykellerin yanında Antik Mısır, Yunan,  Etrüsk 

ve Roma Antik Dönem, İslam kültürü ve Osmanlı tarihi ile ilgili birçok 

eser barındıran bu ülkenin en gözde müzelerinden olan Louvre 

Müzesini  ziyaret ettiğini anlatır. Bu müzeyi ziyaret ettiğini, Berlin’deki 

diğer müzelere de gitmesini tavsiye eden kızına A. İshaki kendi fikrini 

milli duyguları ile yoğurup şöyle bildirir: “Yok kızım. Ben birçok müze 

ziyaret ettim. Louvr’da da sanatın birçok şah eserini gördüm, izledim. 

Artık o müze dedikleri asabıma dokunuyor. İleri giden milletler eski püskü 

bezlerini, delik deşik olan pabuçlarını da sergileyip, böylece medeni 

özelliklerini korumakta. Biz Tatarlar ise her çeşit hukuktan mahrum, 

canımızı dahi koruyamıyoruz.” 29     

                                                           
26 Tahir Çağatay, “Törkilernǐň Böyǐk Möhacidǐ Gayaz İshakıy.”, İshakov, M.G. Eserler: 15 

Tomda. C. 15, Tatarstan Kitap Neşriyatı, Kazan 2014, s. 226. 
27 Hatıyp Minnegulov, a.g.e., s. 10-12. 
28 Gayaz İshakıy. “İslam Memleketlerǐnde”, Hatıyp Minnegulov, Gayaz İshakıynıň 

Möhacirlǐktegǐ İcatı, Tatarstan Kitap Neşriyatı, Kazan 2004, s. 115. 
29 Segadet Çagatay, “Gayaz İshakıy Turında Hatirelerǐm.” İshakov, M.G. Eserler: 15 

Tomda, C. 15, Tatarstan Kitap Neşriyatı, Kazan 2014, s. 189.  
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Kırım Türklerinin Milli İstiklal Mücadelesinin büyük önderi, Kırım 

Tatarlarının milli davasını dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan yazar, 

hukukçu Müstecip Ülküsal Ayaz İshaki-İdilli adlı yazısında İshaki’nin 

1939 yılının eylül ayında Almanlar Polonya’ya karşı savaş açıp ülkeyi ve 

Varşova’yı bombaya tutunca Polonyalı siyaset adamları ve 

Muhammedemin Bey ile Almanlardan kaçarak Romanya’ya geldiği ve 

burada bir süre kaldıktan sonra İstanbul’a, oradan da Paris’e gittiğini yazar. 

Hatta İstanbul’dan ve Paris’ten A. İshaki’nin kendisine iki mektup 

gönderdiğini ve 1940 yılının 17 Şubatında ve 19 Martında yazılan bu 

mektupları kıymetli yadigârlar olarak koruduğunu anlatır.”30 

Daha sonraki yıllarda Ayaz İshaki yaşamını Berlin, Varşova ve 

Türkiye'de sürdürür. Bu dönemde birçok siyasi faaliyetlerde bulunur ve 

Milli Yol (1928-1945) dergisini çıkarır. Yayımı birçok Tatar muhacirinin 

emeği ile gerçekleşen bu dergi, Tatarlar için edebi ve ilmi meydan olur. 

Daha sonraki yıllarda onun adı Yaňa Milli Yul olarak değiştirilir. Daha 

sonra 1935 yılında Mukden şehrinde Uzak Doğu'da yaşayan Türk-

Tatarların milli yayın organı olarak da Milli Bayrak gazetesini kurur. Bilim 

adamı İ.S. Mansurov’un araştırmasına göre, Ayaz İshaki İstanbul’da 

Cumhuriyet ve Kahire’de Elbalah dergilerinin yanında Paris ve Ceneva’da 

yayımlanan Ofinor dergisi ile de bağlantıda olur.31     

Düşünce sisteminin temeline insanı ve bunun da hemen devamına 

Kazan Tatar halkını oturtan ateşli bir milliyetçi Ayaz İshaki, halkının 

özgürlüğü, kalkınıp güçlenmesi, ileriye gitmesini hayal eder ve pek çok 

eserini bu temel üzerine oturtur.32 Ayaz İshaki’nin Tatar Türklerinin siyasi 

tarihinin genel durumunu, mantığı ve önemli dönemlerini açıklayan, milli 

mücadele, müstakil memleket kurma ideası içerikli ünlü İdil-Ural adlı 

kitabı 1933 yılında Berlin’de Tatar Türkçesinde yayımlandıktan sonra 

1933 yılında Paris’te de Rus ve Fransız dillerinde dünya görür.33 

Vefatından önce yazılan manevî vasiyetnamesinde yeni kuşağın önemli 

millî borcu olarak millî düşünce temelinde dünyaya serpilen Tatar 

Türklerinin bir araya gelmesi ve gelişmesini temenni eden Ayaz İshaki 

yaşamını 22 Temmuz 1954 tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da 

yitirir. Vasiyeti üzerine İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilir. 

Fuad Tuktarov (1880-1938). Çocukluğu Tatar ruhanileri ve aydınları 

etrafında geçen, geleneksel doğu eğitimi gören, 1901-1904 yıllarında 

                                                           
30 Möstecip Ülküsal, “Gayaz İshakıy-İdǐllǐ.” İshakov, M.G. Eserler: 15 Tomda, C. 15, 

Tatarstan Kitap Neşriyatı, Kazan 2014, s. 202. 
31 İ.S. G. Mansurov, “İshakıynıň Möhacirlǐktegǐ Tatar Dönyasına Yogıntısı.”, Gayaz 

İshakıy İcatı: Hezǐrgǐ Karaş. Gayaz İshakıynıň Tuvuvına 130 Yıl Tuluga Bagışlangan 

Halıkara Fenni-Gameli Konferentsiya Materialları. (11 Dekabr, 2008), Kazan 2008, s. 

125. 
32 Alsu Kamalieva, Romantik Milliyetçi Ayaz İshaki, Grafiker Yayınları, Ankara 2009, s.8. 
33 Hatıyp Minnegulov, a.g.e,, s. 16. 
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Kazan Öğretmen Okulunda eğitim alan, II Devlet Duması faaliyetlerine 

aktif katılan, Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Kazan, 

Petersburg ve Moskova şehirlerinde Tatar ve Rus süreli yayınlarında aktif 

yazan, Kazan’da Müslüman Komitesi, Müslüman Fraksiyonu reisi, 

Kurultay gazetesinin başmuharriri, Milli Meclis’in dış işler komisyonu 

üyesi, XX. Yy. ilk yirmi yılında Tatar içtimai, siyasi ve medeni hayatının 

içinde kaynayan, Kazan’da yayımlanan Taň Yıldızı gazetesinin 

yayımcılarından ve “taňçılar”ın önderlerinden bir tanesi Fuad Tuktarov 

güçlü karakteri, derin bilgiye sahip olması, keskin kalemi, milletseverliği 

ile büyük saygı kazanır. Ayaz İshaki’nin hemşerisi ve hayatı boyunca 

yoldaşıdır. 1917 Devrimi sonrası Moskova hâkimiyetini kabul etmemesi, 

imanına sadık kalması ve kader, aynı A. İshaki örneği onu da muhacirlikte 

yaşamaya mecbur eder.       

Ayaz İshaki ile birlikte Sulh heyeti üyesi olarak Fuad Tuktarov 1918 

yılında Paris’e gelir ve Sadri Maksudi ve Ayaz İshaki ile birlikte burada 

iki yıla yakın bir süre Versay konuşmalarına katılır. Paris’te Raspay 

caddesinde bir okul binasına yerleşen akşam kurslarına giderek Fransızca 

öğrenir. Daha sonra Berlin’e taşınır, burada kurulan Turan Cemiyeti, 

Gençler Birliği gibi toplumlarda aktif faaliyette bulunur, gençlere hitap 

eden konuşmalar yapar, milli eğitimle ilgili etkinlikler düzenler. Berlin’de 

yaşadığı zamanlar da Almanca öğrenir. Batı Avrupa’nın medeni kazançları 

ile yakından ilgilenir.        

Maddi zorluklar ve diğer çeşitli sebeplerden dolayı 1925 yılında 

Berlin’den Türkiye’ye gelir. Bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra 

Ankara’ya geçip Hükümet Kütüphanesinde müdür sıfatında çalışmaya 

başlar. Onun çalıştığı mekân, millettaşlarının bir araya toplanma 

merkezine dönüşür.         

1938 yılında henüz 58 yaşındayken aniden Ankara’da vefat eder. 

Hayatlarınca el ele çalıştığı yoldaşı Ayaz İshaki onun ölümüne yazdığı 

yazıda şöyle der: “Fuad ile beraber bizim İdil boyunun son otuz yıl içinde 

her zaman milli hayatta ilk safta olan bir milli mücahidi vefat etti.”34   

Adile Ayda (1912-1992). İlk kadın senatör ve diplomat, akademisyen, 

Türkolog, yazar Adile Ayda 7 Mart 1912'de Sankt Peterburg'da ünlü Tatar 

cemiyet ve siyaset adamı Sadretdin Nizametdinoviç Maksudov ve ünlü 

Tatar şairi Derdmend’in yeğeni, ünlü hayırsever Şakir Remiyev’in kızı 

Kamile Rami'nin kızı olarak dünyaya gelir. İlköğrenimini o zamanlarda 

ailesinin yaşadığı Berlin ve Paris’te yapar. Babası Sadri Maksudi Arsal 

Cumhuriyet ilanı sonrası Atatürk’ün daveti üzerine Türkiye’ye yerleşince 

ortaöğrenimini İstanbul’daki yatılı kaldığı Notre Dame De Sion Fransız 

Lisesinde tamamlar. 1932 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk 

                                                           
34 Hatıyp Minnegulov, “Gayaz İshakıynıň Köreşteş Dustı”, Hatıyp Minnegulov, a.g.e., s. 

162-163, 168.   
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Fakültesinden, 1941 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili 

ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olur. Aynı yıl asistan ardından 1943'de 

doçent olur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine tayin 

olur.      

1932'de Dışişleri Bakanlığına giriş için sınavları kazanan Adile Ayda, 

Cumhuriyet tarihindeki ilk kadın diplomat olarak tarihe geçer. Fakat 

kadınların yurtdışına tayin edilemediği yasa yürürlüğe girince istifasını 

verir ve yüksekokul, lise gibi yerlerde yabancı dil dersleri verir. 1957'de 

kalkan yasanın ardından Dışişleri Bakanlığına döner ve Türkiye 

Cumhuriyetini yurtdışında bir kadın olarak temsil eder. Lahey, Belgrad ve 

Roma elçiliklerinde diplomatik görevlerde bulunur. 1966 yılında Genel 

müdür vekili unvanıyla Dışişleri Bakanlığı kültür işlerini yönetir. Bu 

dönemde İtalya devleti tarafından liyakat nişanına layık bulunur. 1976 

yılında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kontenjan senatörlüğüne 

seçilir. Lahey ve Belgrad büyükelçilikleri müsteşarlığı, Roma’da Orta 

elçilik yapar. Fransızcayı küçük yaşından itibaren ana dili gibi bildiği için 

öğrencilik yıllarında Fransızca şiirler yazar. Yazdığı birçok ilmi yazıları 

arasında Mallarme hakkında Fransızca yayımlanmış bir eseri de 

mevcuttur.35 

Sonuç olarak, yukarıda verilen bilgiye göre XX. Yy. başından itibaren 

Kazan Tatarları sadece Kazan’da ve Rusya’nın en büyük şehirleri olan 

Moskova ve Sankt-Petersburg’ta değil Avrupa’nın en büyük şehri Paris’e 

giderek en ünlü üniversitelerinden biri olarak tanınan Sorbonne 

Üniversitesinde ya da diğer okullarda Avrupa tarzı eğitim almayı 

başarırlar. Böylece bazı ünlü Tatar aydınlarının hayatı Fransa’nın başkenti 

Paris ile yakından alakalı olur. Tabii, Kazan Tatar aydınlarının Paris’e 

gelmeleri için eğitim dışında kalan –örneğin, siyasi- sebepler de olur. Ama 

her ne sebep olursa olsun önemli olan şudur ki Paris yukarıda anılan Kazan 

Tatar aydınlarının hayatını kökünden etkiler ve daha sonraki yıllarda 

verdikleri hayat mücadelelerinde önemli rol oynamaya devam eder. 
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XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA FATSA’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM 

FAALİYETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

An Assessment of Educational Activities in Fatsa in the early 20th Century 

Tuğrul ÖZCAN 

1. Giriş 

Osmanlı Devleti, XV. ve XVI. yüzyıllarda birçok yönden Avrupa ve 

çağdaş İslam devletlerinden daha güçlü ve ileri bir durumdaydı. Ancak za-

manla bu durum değişmeye ve Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya karşı üstün-

lüğü sona ermeye başladı. Bu yüzden Osmanlı devlet adamları, Avrupa’nın 

bazı merkezlerine geçici ve daimi elçiler gönderdi ve yabancı dilde yazıl-

mış birçok kitabın tercümesini yaptırdı; ayrıca XVIII. yüzyılın ikinci yarı-

sından itibaren Batı teknolojisinden faydalanma amacıyla mühendis okul-

larının açılmasını sağladı. Fakat söz konusu devlet adamları, bunları yap-

tırırken sadece pratik ihtiyaçları göz önünde bulundurdular. Bunlar, Batı 

bilimini ve teknolojisini bir bütün olarak düşünmedikleri için Osmanlı 

Devleti’nde realist bir eğitim sistemini tam manasıyla oluşturamadılar. 

XVII. yüzyıldan itibaren diğer kurumlarda olduğu gibi medreseler de bo-

zulmaya başlamış ve bu kurumlarda verilen eğitim sisteminde akli bilim-

lerin yerini nakli bilimler almaya başlamıştı.1 Osmanlı Devleti’nde en yay-

gın eğitim kurumu olan sıbyan mektepleri, dış dünyaya ve yenileşmeye 

kendilerini kapatmış; burada eğitim gören çocuklara yalnızca okuma-

yazma ve Kur’an ile din bilimlerini öğretmekle sınırlı kalmışlardı.2 

Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında gerilediğini fark eden bir kısım 

devlet adamı, XVIII. yüzyıl başından itibaren eğitim konusunda bazı yeni-

liklere ve değişikliklere gidilmesi gerektiğini fark etti ve işe askeri okul-

lardan başladı. Nitekim bunun etkisiyle 1734'de Hendesehane, 1773'de 

Mühendishane-i Bahrı-i Hümayun, 1796'da da Mühendishane-i Berrı-i Hü-

mayun gibi çağdaş askerî okullar açıldı. Bu okulları; 1827'de Tıbbiye 

Okulu, 1834'de de Harbiye Okulu’nun açılması izledi. Daha sonra rüşti-

yeye eş değerde olan iki meslek okulunu hizmete açan II. Mahmud, sıbyan 

mekteplerini ıslah etmek için büyük çaba sarf etti ve tebaasından herkesin 

çocuklarını mektebe göndermesi için gayret gösterdi. Onun döneminde -

Tanzimat’ın ilanından hemen sonra- eğitimin modernleştirilmesine için 

                                                 
 (Dr. Öğr. Üyesi); Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu, Tür-

kiye. E-mail: tugrulozcan55@hotmail.com 
1 Ekmelettin İhsanoğlu, “Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim 

Anlayışı”, 150. Yılında Tanzimat, Haz. H. Dursun Yıldız, Ankara, 1992, s. 338. 
2 Hasan Ali Koçer,, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli 

Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 234. 
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Meclis-i Maarif-i Umumiye, sonra da Mekatib-i Umumiye Nezareti ku-

ruldu.3 Bu gelişmelere paralel olrak 1847’de açılmaya başlayan rüştiyele-

rin sayısı zamanla arttı. Muallimin okulları, 1848’den itibaren eğitim faa-

liyetlerine başladı. 1869’da yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 

ile Osmanlı eğitim kurumlarına ve anlayışına eğitime çağdaş bir özellik 

kazandırıldı. Nitekim bundan sonra rüştiyelerin ve mualliminlerin sayıları 

arttı, yükseköğretime öğrenci yetiştirmek üzere 1873’ten sonra sultani ve 

idadiler kuruldu. Sıbyan mektepleri zamanla iptidailere dönüştürüldü. Çe-

şitli sahalarda memur yetiştirmek amacıyla meslek okulları açıldı.4 Ayrıca 

vilayetlerde 1864’ten itibaren Vilayet Maarif Meclisleri kuruldu ve yine 

her vilayette birer Vilayet Maarif Müdüriyeti tesis edildi. Bu müdüriyet-

lerde maarif müdüründen başka bir maarif muhasebe memuru, bir maarif 

kâtibi, bir muhasebe memuru refiki, bir de maarif sandık emini bulunmak-

taydı. Bunların dışında taşradaki eğitim işlerini, mali yönden desteklemek 

amacı ile Maarif Sandıkları kuruldu.5 

Tanzimat’tan itibaren yeni ve modern okulların açılması ve yapılan bü-

rokratik değişiklikler,  Osmanlı toplumu üzerinde önemli etkiler meydana 

getirdi. Bu değişikliklere ve gelişmelere bağlı olarak öğrencilerin giyim ve 

kuşamları, davranış biçimleri geniş kitlelerin ilgisini ve takdirini kazandı. 

Modern tarzda tesis edilen bu okullardan mezun olanlar, öğretmenlik yap-

maya veya ülkenin her tarafında diğer alanlarda çalışmaya başladılar. Böy-

lelikle halk, medrese çıkışlı ulemanın dışında çağdaş bir insan tipiyle kar-

şılaşarak onlardan yeni şeyler öğrenmeye başladı. Bu durum, XIX. yüzyı-

lın sonlarından itibaren taşrada giderek yaygınlaştı.6 

2. Eğitim Reformları Kapsamında Taşranın Genel Durumu 

Osmanlı ülkesinde bir taraftan modern okulların artması diğer taraftan 

da yabancı devletlerin, gayrimüslimlere tanınan haklar konusunda baskı-

ları, eğitim ve öğretim işlerinin yeniden düzenlenmesini, maarif teşkila-

tında köklü bir reform yapılmasını zorunlu kıldı. Nitekim 1869’da eğitim 

işlerine dair 198 maddelik bir nizamname yayımlandı. Bu nizamname, Ma-

arif Nazırı Saffet Paşa’nın gayretleri neticesinde yürürlüğe girdi. Batı'yı 

görerek oradaki eğitim sistemini inceleme fırsatı bulan Saffet Paşa, bu sis-

temi Osmanlı ülkesinde de uygulamayı düşündü. Bu düşünce, Maarif-i 

Umurniye Nizamnamesi'nin hazırlanmasını sağladı. Bu nizamnameyle 

Maarif-i Umumiye Nezareti daha kapsamlı bir hale getirildi ve iki daireden 

oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif oluşturuldu. Bu meclisin İlmiye Dairesi, 

                                                 
3 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1999, s. 16. 
4 Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli 

Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 159, 211. 
5 Salnâme-i Nezâet-i Ma‘ârif-i ‘Umûmiye (1316), Matbaa-yı Âmire, Dersaâdet, s. 1104. 
6 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 289. 



Tuğrul Özcan | 605 

mektepler için kitaplar telif ve tercüme ettirecek, Avrupa’daki okullarla te-

mas kuracak ve Türkçe’nin gelişmesini sağlayacaktı. İdari Daire ise mek-

teplere, Maarif Meclisleri’ne, kütüphane, müze ve matbaalara nezaret et-

mek, eğitimle ilgili plan, proje ve programları hazırlamak, eğitim persone-

linin yükselme ve cezalandırma işlerine bakmakla yükümlü olacaktı. Ay-

rıca her vilayette Maarif Nezareti’nin vilayetlerdeki şubeleri şeklinde faa-

liyet gösterecek maarif meclisleri ihdas edildi. Bu meclislerin başkanları 

vilayet maarif müdürleri olacaktı. Bunların dışında eğitimle ilgili devlet 

bütçesinden ayrılan ödenek, bağışlar, vakıf gelirleri gibi kaynaklar; vila-

yetlerde, sancaklarda ve kazalarda tesis edilecek maarif sandıklarında top-

lanacak ve harcamalar buradan yapılacaktı.  

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’yle Osmanlı Devleti içerisinde faali-

yet gösteren tüm okullar umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrıldı. 

Sıbyan mektepleri, rüştiyeler, idadiler, sultaniler, darülmuallimin, darül-

muallimat ve Darülfünun, umumi okullar arasındaydı. Nizamnameye göre 

ister Müslüman ister gayrimüslim olsun Osmanlı tebaasından herhangi bi-

risi ile yabancıların açtıkları okullar hususi okul statüsünde değerlendirile-

cekti. Söz konusu nizamnamenin ilgili maddesinde, okullarda görev yapan 

muallim-i evvele 800, muallim-i saniye 500, mubassıra 250, hademeye 150 

kuruş aylık ödenmesi öngörülmekteydi. Nizamnamede okutulacak dersler, 

her kademesi ve sınıfa göre ayrı ayrı tespit edildi. Buna göre, her köy ve 

mahallede bir sıbyan mektebi, 500 haneli yerlerde rüştiye, 1.000 haneli 

yerlerde idadi, vilayet merkezlerinde sultani, İstanbul’da kız ve erkek mu-

allim mektepleri, ayrıca uygun yerlerde kız rüştiyeleri açılması öngörül-

mekteydi. Sıbyan ve rüştiyeler, Müslümanlar, gayrimüslimler ve kızlar için 

ayrı olacak, diğer okullar karma olabilecekti.  

3. Eğitim Reformlarının Fatsa’daki Etkileri 

3.1. 1869-1908 Arası Dönemde ordu’da Eğitim-Öğretimin Durumu 

1869 yılına ait kayıtlara göre Canik sancağına bağlı olan Fatsa nahiyesi 

genelinde 72 Müslümanlara, 7 de gayrimüslimlere ait olmak üzere toplam 

79 sıbyan mektebi mevcuttu. Bu mekteplerde 1.352 Müslüman, 120 de 

gayrimüslim olmak toplam 1.472 öğrenci öğrenim görmekteydi. Gayri-

müslim öğrencilerin 83’ü Rum iken 37’si de Ermeni’ydi. Aynı yıla ait is-

tatistiklerden bu nahiyede 176 öğrencinin de toplam 5 medresede eğitim 

gördükleri anlaşılmaktaydı.7  

1878 yılı itibarıyla Fatsa’da 48’i Müslüman 9’u da gayrimüslim olmak 

üzere toplam 57 sıbyan mektebi mevcuttu. 1878’de Fatsa merkezinde faal 

bir rüştiye mektebi mevcut değildi.8 1869-1878 yılları arasındaki 10 yıllık 

                                                 
7 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1320), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 72-73. 
8 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1295), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 82. 
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süreçte Fatsa’daki sıbyan mektebi sayısında % 21’lik bir azalma yaşanmış-

tır.   

1880 yılı itibariyle Fatsa nahiyesinde 4 medrese mevcut iken Müslü-

manlara ait 48 mektep vardı. Ordu, Ünye ve Fatsa’da toplam 23 gayrimüs-

lim okulu bulunmaktaydı.9 Fatsa’da rüştiye mektebi açılması için Ocak 

1882’den itibaren çalışmalar başlatılmıştı. Henüz eğitim ve öğretime açıl-

madan önce buranın maaş ve masraf tahsisatı dahi yapılmıştı.10 Nitekim 

Mart 1882’de bu mektebin muallim-i evvelliğine Trabzonlu Hafız Raşid,11 

Mayıs 1886’da muallim-i saniliğine de yapılan imtihanla Ali Efendi 

atandı.12  

1883 yılı itibarıyla genel olmak üzere Fatsa’da 25, Ünye’de 43 ve 

Ordu’da 48 rüştiye bulunmaktaydı.13 1887’deki kayıtlardan da Fatsa’nın 

merkezinde14 1 ve Bolaman’da 1 olmak üzere mücavir alanda toplam 2 

rüştiye mektebi vardı. 1887’de 65 öğrencisi olan Fatsa rüştiyesinin, 

1897’deki öğrenci sayısı 58’e inmiştir. Bununla birlikte 1887 yılının Nisan 

ayına ait kayıtlardan farelerin içinde cirit attığı Fatsa Rüştiye Mektebi’nin 

pislik içinde ve bakımsız olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden sıhhi şartları 

göz önüne alınarak mektebin kapatılması gündeme getirildi.15 Temmuz 

1887’de bu mektebin durumuyla ilgili taşra ile merkez arasındaki yazışma-

lar devam etti. Bu yazışmalardan merkezdeki yetkililerin, bir odadan ibaret 

olan Fatsa Rüştiye Mektebi ile ilgili tafsilatlı bir rapor hazırlanmasını talep 

ettikleri anlaşılmaktadır.16 Ancak müteakip yıl içinde bu mektepte eğitim-

öğretim faaliyetlerine aynı şartlarda devam edilmiştir. 1888 yılı itibarıyla 

Fatsa’daki rüştiye mektebinde 1 muallim-i evvel, 1 muallim-i sani ve 1 de 

muallim olmak üzere toplam 3 öğretmen vardı. Burada bulunan öğrenci 

sayısı 65’ti. Kazada 1 medrese, 1 rüştiye, 2 iptidaî mektebi ile Rumlara ait 

1 kız ve 1 de erkek mektebi bulunmaktaydı.17 1894 yılı itibarıyla da 

Fatsa’da Müslümanlara ait 1 medrese, 1 rüştiye, 2 iptidai mektebi mevcut-

ken erkek ve kız öğrencilere ait ayrı ayrı birer de Rum mektebi vardı.18 

                                                 
9 Ordu İli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitimi, Ordu Valiliği, Ordu, 1988, s. 17. 
10 BOA, MF.MKT., 74/26, 25/S/1299 (16 Ocak 1882). 
11 BOA, MF.MKT., 75/21, 21/R/1299 (12 Mart 1882). 
12 BOA, MF.MKT., 90/124, 4/Ş/1303 (8 Mayıs 1886). 
13 Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim-Öğretim 

İstatistikleri (1839-1924), (Tarihi İstatistikler Dizisi), Cilt: 6, T.C. Başbakanlık Devlet 

İstatiktik Enstitüsü (DİE) Yayınları, Ankara, 2000, s. 43. 
14 Bu okul, Fatsa’daki ilk rüştiye olup bugünkü Sahil Büyük Cami’nin bulunduğu yerde 

faaliyet göstermiştir.  
15 BOA, MF.MKT., 93/158, 4/Ş/1303 (28 Nisan 1887). 
16 BOA, MF.MKT., 94/60, 23/L/1304 (15 Temmuz 1887). 
17 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1305), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 279, 294 
18 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1311), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 290 
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1898 yılı itibarıyla Fatsa’da bulunan rüştiyeye 62 öğrenci devam etmek-

teydi.19  

1894-1895 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Fatsa kazasında bulunan 

rüştiye okulunda bir önceki yıl başarısızlıkları sebebiyle sınıf geçemeyen 

öğrenci sayısı 55’tir. Bu okula bahsedilen dönemin başında 28 yeni öğrenci 

kayıt yaptırırken dönem sonunda çeşitli gerekçelerle 15 öğrenci de okuldan 

ayrılmıştır. Bu dönemde sınava girerek mezuniyete diplomasını almayı ba-

şaran öğrenci sayısı yalnızca 13’tü. Buna göre çeşitli sebeplerle okuldan 

ayrılanlar hariç, okuldan mezun olan öğrencilerin yeni kayıt yaptıranlara 

oranı yaklaşık olarak % 26’dır.20  

Tablo 1: 1887-1894 Yılları Arasında Fatsa Rüştiyesi’nin Kadrosu 

Tarih Muallim-i 

Evvel 

Muallim-i  

Sani 

Rika  

Muallimi 

1887 Lafir Efendi Ali Efendi   

1892 Mehmet Efendi Mustafa Efendi Rüştü Efendi 

1894  Remzi Efendi  

1894-1895 Eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Bolaman kazasında bulu-

nan rüştiye okulunda bir önceki yıl başarısızlıkları sebebiyle sınıf geçeme-

yen öğrenci sayısı 33’tü. Bu okula bahsedilen dönemin başında 23 yeni 

öğrenci kayıt yaptırırken dönem sonunda çeşitli gerekçelerle 8 öğrenci de 

okuldan ayrılmıştı. Bu dönemde sınava girerek mezuniyete diplomasını al-

mayı başaran öğrenci sayısı ise yalnızca 5’ti. Buna göre çeşitli sebeplerle 

okuldan ayrılanlar hariç okuldan mezun olan öğrencilerin yeni kayıt yaptı-

ranlara oranı yaklaşık olarak % 23’tü.21 

1898’de Ordu kazasında; merkezde 4, Bolaman’da 2, Habsamana’da 2 

ve Perşembe’de 2 olmak üzere toplam 10 rüştiye muallimi bulunuyordu ve 

toplam öğrenci sayısı 172’ydi. Buna karşın Fatsa’da 3 rüştiye muallimi ile 

62 öğrenci ve Ünye’de ise 3 rüştiye muallimi ile 100 öğrenci mevcuttu.22 

1899’da da Fatsa Rüştiye Mektebi’nde 1 muallim-i evvel, 1 rika muallimi, 

                                                 
19 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1315), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 18 
20 Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim-Öğretim 

İstatistikleri (1839-1924), (Tarihi İstatistikler Dizisi), Cilt: 6, T.C. Başbakanlık Devlet İs-

tatiktik Enstitüsü (DİE) Yayınları, Ankara, 2000, s. 80. 
21 Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim-Öğretim 

İstatistikleri (1839-1924), (Tarihi İstatistikler Dizisi), Cilt: 6, T.C. Başbakanlık Devlet İs-

tatiktik Enstitüsü (DİE) Yayınları, Ankara, 2000, s. 80. 
22 Salnâme-i Nezâet-i Ma‘ârif-i ‘Umûmiye (1316), Matbaa-yı Âmire, Dersaâdet, s. 1106-

1111; Mehmet Emin Yolalıcı, “Maarif Salnamalerine Göre Trabzon Vilayeti’nde Eğitim ve 

Öğretim Kurumları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi (OTAM), Sayı: 5, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1994, s. 455.  
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1 muallim-i sani olmak üzere toplam 3 öğretmen ve 58 de öğrenci bulun-

maktaydı.23 

1902 yılı dikkate alındığında Fatsa’da rüştiye mektebinde 1 muallim-i 

evvel, 1 de muallim-i sani olmak üzere toplam 2 eğitim görevlisi bulun-

maktaydı. Aynı yıl itibarıyla Fatsa’da merkezinde 1 medrese, 6 mektep; 

genelinde ise köyler dâhil olmak üzere 6 medrese, 16 Müslüman ve 16 

gayrimüslim mektebi mevcuttu.24 Buradaki maarif komisyonu 1 devriye 

müderrisi‚ 1 reis ve 3 aza olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktaydı. Rüş-

tiye mektebinde 1 muallim-i evvel, 1 de muallim-i sani olmak üzere 2 öğ-

retmen görev yapmaktaydı. Ayrıca söz konusu yıl itibarıyla Fatsa merke-

zinde 1 medrese, 6 mektep vardı. Fatsa kazası genelinde ise 6 medrese, 16 

Müslüman ve 16 da gayrimüslim mektebi mevcuttu.25  

1903 yılı itibarıyla Ordu kazası genelinde; merkezde 4, Bolaman’da 2, 

Habsamana’da 2 ve Perşembe’de 2 olmak üzere toplam 10 rüştiye mual-

limi bulunmaktaydı ve toplam öğrenci sayısı da 237’ydi. Buna karşın Fatsa 

kazasında toplam 3 rüştiye muallimi ile 89 talebe mevcuttu26: 

Tablo 2: 1896-1903 Yıllları İtibarıyla Ordu Çevresinde Rüştiyelerin Du-

rumu 

Mahalli 

1898 Yılı İtibarıyla 1903 Yılı İtibarıyla 

Muallim  

Sayısı 

Öğrenci  

Sayısı 

Muallim  

Sayısı 

Öğrenci  

Sayısı 

Ordu 4 50 4 110 

Bolaman 2 46 2 41 

Habsamana 2 28 2 35 

Perşembe 2 48 2 51 

Fatsa 3 62 3 89 

Ünye 3 100 3 91 

1903 yılına ait kayıtlara göre; Trabzon livasına bağlı Ordu kazasında 

bulunan 6 medresede 453,  Canik livasına bağlı Fatsa kazasında bulunan 1 

medresede 75 ve Ünye kazasında bulunan 1 medresede ise 271 öğrenci 

mevcuttu:27 

 

                                                 
23 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1316), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 319 
24 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1320), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 262. 
25 Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1320), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 82. 
26 Salnâme-i Nezâet-i Ma‘ârif-i ‘Umûmiye (1321), Matbaa-yı Âmire, Dersaâdet, s. 604-604.  
27 Salname-i Nezaret-i Maarif-i ‘Umûmiye (1321), Matbaa-yı Amire, Dersaadet, s. 605-

606; Mehmet Emin Yolalıcı, “Maarif Salnamalerine Göre Trabzon Vilayeti’nde Eğitim ve 

Öğretim Kurumları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi (OTAM), Sayı: 5, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1994, s. 445-448.  
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Tablo 2: 1903 Yılında Ordu, Fatsa ve Ünye’de Medreseler 

Kaza 

Adı 

Medrese  

Adı 

Bulunduğu 

Mahal 
Müderrisi 

Ö
ğ

re
n

ci
 

S
a

y
ıs

ı 

Ordu 

Osman Paşa Merkez Müftü Mehmed Efendi 211 

Eski Pazar Merkez Ömer Efendi 41 

Mahmud Gerce Kar. Mustafa Efendi 58 

Ali Beğ Ali Bey Kar. Şaban Efendi 51 

Bayadî Bayadî Kar. Ali Efendi 35 

Fındıklı Fındıklı Kar. Abdurrahman Efendi 57 

Fatsa Yeni Mahalle Yeni Mahalle Abdullah Hamid Efendi 75 

Ünye Sadullah Beğ Merkez Yusuf Bahri Efendi 271 

1904 yılı itibarıyla Fatsa genelinde 96 Müslüman, 16 gayrimüslim mek-

tebi vardı. 28 Balkan ve I. Dünya Savaşları sırasında eğitim kurumları sayı-

sında fazla bir değişiklik yaşanmadı. Ancak Millî Mücadele Dönemi’nden 

sonra eğitim öğretim işleri ve bunun için gereken kurumlara büyük önem 

verildi. Harf inkılâbından sonra yeni harfleri vatandaşlara öğretmek üzere 

Reşit Paşa vapuruyla seçim bölgelerine giden Karadeniz Bölgesi milletve-

killeri arasında Ordu milletvekili Recai Bey de vardı. Bunlar, görev ma-

hallerine hareket etmeden önce Mustafa Kemal’e 15 Eylül 1928 tarihli bir 

telgraf çektiler. Mustafa Kemal, bu telgrafa cevaben şu ifadeleriyle Kara-

deniz milletvekillerinden oluşan çalışma grubunu kutlamıştır:  

İdealist arkadaşlarım, büyük milletinizi uyarmak için Karade-

niz’in dalgaları içinde beni ve aciz arkadaşlarınızı hatırladığı-

nızdan dolayı çok duygulandım. Hepiniz için bu durumun millete 

faydalı olmasını dilerim. Aynı dalgalar içinde sizi de karanlık ge-

cenin milletimiz için nur saçan rehberleri olarak izliyor, bararı-

lar diliyorum.29 

Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı eğitim hamlesi, Ordu’da birçok 

kültürlü ve modern insanın yetiştirilmesine imkân tanımıştır. Örneğin Bilal 

Köyden (1894-1967) ile Ali Ertürk (1905- ? ) bu dönemin ilk şair nesli 

içinde yer alan önemli isimlerdendiler. Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğan 

ve 1920’li yılların nesli içinde ismini sayabileceğimiz ancak daha çok yerel 

bir kimlik arz eden Kemal Akata, Güzide Gülpınar Taranoğlu, Abdulvahap 

                                                 
28  Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon (1322), Vilayet Matbaası, Trabzon, s. 449. 
29 “Harf İnkılâbından Sonra Karadeniz Havalisi Mebuslarının Vapurla, Yeni Harfleri 

Vatandaşlara Öğretmek Üzere Seçim Bölgelerine Gitmeleri Esnasında Çektikleri Telgrafa 

Cevap”, Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, Cilt: VIII, Sayı: 46, İstanbul, 1936, s. 233; 

Atatrük’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

Ankara, 2006, s. 233. 
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Bilgin ve Kemal Aksoy gibi edipler de mevcuttu. Bu kuşak Edebiyat dün-

yasına 1940’lı yıllarda adım atmıştır. Cumhuriyet’in temel değerleriyle ye-

tişen bu kuşak II. Dünya Savaşı, Cumhuriyet, Türklük ve Milliyetçilik gibi 

temalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Kemal Akata milliyetçi çizgisiyle ön 

plana çıkarken, Güzide Taranoğlu daha çok millî edebiyat çizgisinde yer 

almıştır. Abdulvahap Bilgin ise daha çok heceyle yazdığı modern şiirler 

yanında, şarkı ve türkü formunda bestelenen şiirleriyle tanınmıştır.30 

4. Sonuç 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında okuryazarlık seviyesi ülke genelinde ol-

duğu gibi Ordu’da da düşüktü. Ancak bu durum, önceki dönemin bir sonu-

cuydu. Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasının ardından ülke gene-

linde olduğu üzere Ordu’da bir eğitim seferberliği başlatıldı ve özellikle de 

ilk ve ortaöğretim kurumlarında okullaşmaya büyük önem verildi. 1921’de 

Ordu Muallimler Birliği, öğretmenleri tek çatı altında toplayarak onların 

meslekî sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştı. Aynı zamanda bu birlik, Cumhu-

riyetin Ordu’da benimsenmesi için yoğun çaba gösterdi ve kısmen de olsa 

bunda başarılı oldu. Bu çabaların sonucunda 1930’lı yıllara girerken 

Ordu’da eğitim kurumlarında kız ve erkek öğrencilerin birlikte bulunduğu 

karma eğitime geçildi. Bu dönemde Ordu’da ilk ve ortaokullardaki öğrenci 

sayısı, Türkiye genelinin % 1’i kadardı. Bütün çabalara rağmen eğitim ça-

lışmaları, arzu edilen düzeyde köylere yansıtılamadı. O günün dünyasını 

daha çağdaş bir zihinle algılayan ve aynı zamanda cumhuriyet yenilikleri-

nin öngördüğü donanıma sahip olan bir nesil yetiştirilmesi noktasında da 

söz konusu çabaların etkisi kuşkusuz ortadadır. 
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TÜRK DEVRİMİ’NE AMERİKA’NIN BAKIŞI 

The American Views Towards the Turkish Revolution 

 

Nedim YALANSIZ & Seid Ahmed MOHAMMED 

 

Türk-Amerikan ilişkileri, Osmanlı döneminde ticari ilişkilerle başladı. 

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Boston’dan bir Amerikalı Tüccar 

gelip, ticaret yapmak için İzmir’e yerleşti. Daha önce de Amerikalı 

tüccarlar Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki topraklarıyla ticari ilişkiler 

kurmuş olsa da bu İngiliz bayrağı ve denetimiyle gerçekleşiyordu. İzmir 

limanına ticaret için gelen Amerikan gemilerinin yoğunluğu, ABD başkanı 

Jefferson’un İzmir’e bir başkonsolos göndermesinde etkili oldu. Ancak 

Osmanlı Devleti, ABD’yi resmen tanımadığı için başkonsolos görevini 

yapamadı ve ülkesine geri döndü.1 

Osmanlı Devleti ile ABD arasındaki diplomatik ilişki nihayet 1830’da 

yapılan bir antlaşmayla gerçekleştirildi. Daha önce başkonsolosluk 

açılmasına izin verilmemişken, artık bu antlaşmayla hukuken bir sorun 

kalmadı. Ancak Osmanlı tarafı konsoloslukların yanı sıra bir büyükelçinin 

de görevlendirilmesini isterken, ABD’nde bu konuda farklı fikirler 

bulunmaktaydı. Özellikle tek taraflı bir ilişki kurulmasından yana 

değillerdi. Maslahatgüzarlık ile devam eden diplomatik temsilcilik, 

1840’ta Sultan Abdülmecit döneminde İstanbul’a mukim bir elçi 

atanmasıyla belli bir aşamaya getirildi. ABD, 1840-1881 arasında mukim 

elçilik düzeyinde İstanbul’da temsil edildi. Diplomatik ilişkilerde bir üst 

aşama orta elçilik, en üst aşama büyükelçilik aşamasıydı ve o dönemde 

İstanbul’da sadece Fransa’nın büyükelçisi bulunmaktaydı. ABD, 1882’de 

temsilciğini orta elçiliğe yükseltse de ortaelçilerin tüm ısrarlarına ve 

Osmanlı Devleti ile yaşanan diplomatik sorunlara rağmen, temsilcilik 

büyükelçilik düzeyine ancak 1906 yılında yükseltilebildi.2 

Girit İsyanı, Bulgar İsyanı, Makedonya ve Arnavutluk Sorununda ve 

1909 Adana Ermeni Olaylarında ABD’nin bu hareketleri destekler tutumu 

Osmanlı Devleti ile ABD’nin arasının açılmasına neden olurken, I. Dünya 

                                                           
 (Doç. Dr.); Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye. 
 (Dr.); Arba Minch Üniversitesi, Etiyopya. 
1 Çağrı Erhan, Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Kitabevi yay., Ankara, 

2001, s.72-73. 
2 A.g.e., ss.140-145. 
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Savaşı’nda farklı taraflarda yer almaları diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle 

sonuçlandı.3 

ABD, Milli Mücadele hareketini özellikle King-Crane komisyonu, 

Chicago Daily News muhabiri Brown ve General Harbord aracılığıyla 

gözlemledi. Harbord, Mustafa Kemal için “Türkiye’nin Kurucusu” diyen 

ilk üst düzey batılı devlet temsilcilerindendir. Mustafa Kemal’in hareketi 

uluslararası kamuoyuna taşındı ancak Amerika’nın manda talebi vardı ki 

uygun bir şekilde reddedildi. Lozan’da arabuluculuk yapan ABD temsilcisi 

Joseph Grew, Lozan Antlaşması ABD Senatosu’nda kabul edilmemesine 

rağmen Türkiye’ye kısa bir süre sonra ilişkileri güçlendirmek için 

büyükelçi olarak gönderildi. 

Joseph Grew, 1927 ile 1932 yılları arasında İstanbul’da yapmış olduğu 

elçilik görevini ve kendi kariyerini “çalkantılı bir dönem” olarak tasvir 

etmiştir. Fakat bu dönem Türkiye’nin modernleşmesi için bir kuruluş 

aşamasıydı ve Grew de şahsen çok dinli ve çok etnik unsurlu 

imparatorluğun modern bir cumhuriyete radikal bir şekilde dönüşümüne 

açık bir biçimde şahit olmuştu. Grew, bu tür bir radikal değişikliğin 

“insanların psikolojisinden değil, ülkenin birkaç liderinin siyasi 

politikalarından” kaynaklandığını belirtmiştir ve ilaveten “Türkiye’nin 

milliyetçi hareketi Türk vatanını yabancıların işgalinden kurtarmayı 

başarmıştır ve Türk toplumunun ve hükümetinin yeniden yapılandırılması 

işine girişmiştir” ifadelerini kullanmıştır.4  

Grew, daha önceden böyle kısa bir sürede çözülmeye teşebbüs edilen 

bir problemi modern Türkiye’nin çözdüğünü gözlemlemiştir. Modern 

yapıları talep etmenin, kısmen Avrupalı ulusların sadece elde edebileceği 

şekilde batılı kültürün ve batılı medeniyetin benimsenmesi yoluyla 

olacağının farkına vararak, yeni Türkiye Cumhuriyeti eski rejim altında 

uygulanan oryantalizmin zorluklarını reforma tabi tutma işini baştan sona 

halletmiştir. 

Grew, saltanatın ve halifeliğin kaldırılışını anılarında şu şekilde ifade 

etmiştir “halifelik ve saltanatla birlikte gelişmemiş döneme ait eski 

devirlerin fesi de kaldırıldı” Hükümet kendisini İslam’dan ayrı tuttu, 

ülkenin gençlerinin Kuran’ı ezberleyerek ve büyük ölçüde batılı bir eğitim 

almadan gençlik yıllarını geçirdikleri eski medreseler kapatıldı, kadınların 

giydikleri peçeler kaldırıldı, kadınlara oy hakkı verildi, çok eşlilik 

yasaklandı ve batılı medeni, ceza ve ticaret hukukları Türkiye’nin 

ihtiyaçlarına göre değiştirilerek benimsendi, Latin alfabesi eski Arapça 

                                                           
3 Bkz., a.g.e., ss.268-336. 
4 Joseph C. Grew, Turbulent Era: A Diplomatic Records of Forty Years, 1904-1945, Walter 

Johnson (ed.) Vol.II. Houghton Miffin Ca. Boston, 1952, s.707; Waldo H. Heinrichs, Jr., 

American Ambassador-JOSEPH C. GREW and the United States and the Development of 

Diplomatic Tradition, Oxford University Press, New York, 1986, ss.129-162. 
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alfabenin yerini aldı ve bütün bunlar yavaş bir gelişme süreci içinde değil, 

cumhuriyetin kurulmasından sonra geçen birkaç yılda yapıldı.5 

Grew, bu radikal değişikliği eski ağacın yerine yeni bir ağacın 

canlanması şeklinde yorumlamıştır. Grew’ın ifadelerine göre “neredeyse 

bir gecede teker teker ölü ve çürüyen dallar, ağacın öz suyunun yeni ve 

sağlıklı bir büyümeye imkân sağlaması maksadıyla ağacın gövdesinden 

kesildi. Bu müthiş devrim, ülkemize 1776 yılında ilham veren hemen hemen 

aynı yoğunluktaki kararlı ve güçlü bir milliyetçi ruh sebebiyle meydana 

gelmiştir, fakat bu büyük ölçüde tek bir kişi sebebiyle meydana gelmiştir, 

o kişi de ‘Avrupa’nın hasta adamını’ iyileştirmek ve onu tam olarak iyi ve 

sağlıklı yapma maksadıyla bu ülkeye gelen yabancı işgalcileri ülkeden 

kovan, ülkesinin atası olan Mustafa Kemal’dir”.6  

1927 yılında, Grew İstanbul caddelerindeki sosyal değişiklikten ötürü 

hayretler içinde kalmıştır. Kendisi bu durumu “kamuoyu baskısıyla tıraş 

olma işlemi inanılmaz bir şey. Büyükelçiliğin önünde, biz bütün olanları 

pencereden şaşkınlıkla takip ederken, bir adam bütün sakallarını 

arkadaşına tıraş ettirdi” şeklinde açıklamıştır. Bu durum, Grew’ın 

toplumun tıraş olarak ve eski kültürel tutumları reddederek ve ülkenin 

radikal modernleşme reformlarının tek aktörü haline gelerek modernleşme 

yönünde değişime hazır halde olmasına şahit olduğu anlamına gelir.7 

Grew, Türkiye’deki modernleşme sürecinin güçlü bir destekçisi 

olmuştur. Kendisi, Türkiye için “ilerlemeci bir ülkedir ve bir karar 

verildiğinde onu uygulamaya koymak için hiç zaman harcamıyorlar” 

demiştir. İnkılapları “bir sonraki aşama, tatil günü olarak Cuma gününün 

değil, Pazar gününün kabul edilmesi olacaktır ve bunun Parlamentonun 

bir sonraki döneminde halledileceğini görmekten hiç de şaşkınlık 

duymayacağım, bu Türkiye’nin açık bir şekilde batılılaşmasında nihai 

aşama olacaktır” şeklinde ifade etmiştir8. 

Grew kitabında Türk modernleşme reformlarının üç yönünü, yani 

ekonomik, sosyal ve siyasi yönlerini özetlemiştir. Türkiye’nin büyük 

şehirlerdeki kısa bir süre içinde gerçekleşen radikal değişiklikleri gören 

Grew, kırsal bölgelerde yaptığı görüşmelerde hükümete tepkilerin olduğu 

ve devrimlerin buralara ulaşmadığını da yazmıştır.  

Latin alfabesi, eski alfabeye göre okuma yazma bilmeyen köylüler 

tarafından daha kolay bir şekilde öğrenildiği için kabul edilmiştir, fakat 

hiçbir yabancı gözlemci, okuma yazma bilmemenin hangi ölçüde 

üstesinden gelindiği hakkındaki soruları tam olarak cevaplayamamıştır. 

                                                           
5 Grew, a.g.e, s.790-791. 
6 Grew, a.g.e, s.708. 
7 Grew, a.g.e., s.730. 
8 Grew, a.g.e., s.790. 



616 | Türk Devrimi’ne Amerika’nın Bakışı 

 

Latin alfabesinin kabul edilmesinden hemen sonra Grew, “Gazi 

Mustafa Kemal’in emri ülkede tebliğ edildiğinde araba plakalarımızda 

Latin alfabesini ilk kullanan elçilik olduk. Hemen bütün büyükelçilik 

plakalarının açık bir şekilde ‘USA – Amerika Sefareti – 359’ şeklinde veya 

plaka numarası ne ise o şekilde boyanıp hazırlanmasının emrini verdim ve 

Gazi Mustafa Kemal’in plakaları fark etmesi için göstermekten de gurur 

duydum” demiştir.9  

Grew, hükümetinin temsilcisi olarak sahip olduğu resmi görevlere 

rağmen Amerika’nın çıkarlarını güvenceye alma noktasında da kilit bir rol 

üstlenmiştir. Bazı durumlarda, Türk hükümeti, bazı kurumlar veya 

okullarla karşı karşıya geldiği olmuştur. Kendisi “Türkiye’ye geldiğimden 

bu yana anlaşmaların bana vermiş olduğu hakka rağmen Amerika’nın 

eğitim ve yardım kuruluşları adına resmi olarak temsilcilik yapmaktan 

ısrarla kaçındım. İster resmi yazışmalar, isterse de anlaşmalar olsun, bu 

kurumların Türk hükümetinin iyi niyeti olmaksızın varlığının devam 

etmeyeceğini biliyordum. Türk hükümeti idari düzenlemeleri bahane 

ederek bu kurumları ülke dışına çıkarabilirlerdi. Cumhurbaşkanının ve 

kurumların yöneticilerinin mümkün olduğu kadar aralarında kendi 

irtibatlarını sağlamalarını ve kendilerini Türk hükümeti nezdinde temsil 

etmelerini tavsiye ettim ve yalnızca içinden çıkılmaz bir durum olduğunda 

resmi yetkimi kullanmayı kabul ettim” demektedir.10 

Türk bakanlarla birçok kez görüşmüş ve müzakerelerde bulunmuştur ve 

Türk bakanlar okulların faaliyetleri hakkında bilgi sahibiydiler ve Türk 

bakanlar kendisine “Amerikan kurumlarını, diğer başka herhangi bir 

yabancı gücün kurumlarına nispeten Türkiye’de hoş karşılıyoruz” 

demişlerdir. Bakanlardan bir tanesi, Türk topraklarında yabancı kurumlarla 

ilgili olarak tahammül edemeyeceği iki husus olduğunu söylemiştir. 

Birincisi dini propaganda ve ikincisi de yabancı siyasi propagandadır. Bu 

duruma rağmen, Amerikan kurumlarının birçoğu Türk hükümetinin 

politikası aleyhine birçok faaliyette bulunmuştur ve bu kurumlar hükümet 

tarafından yasaklanmayla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durumda, Grew, 

Türk hükümetini ikna etmek için elinden geleni yapmıştır. Mesela, 

Bursa’da bir okul bazı kız öğrencileri Hristiyanlığa soktuğu için 

kapatılmıştır, fakat Grew okulun vergi yolsuzluğu yüzünden kapatıldığına 

dair hükümeti ikna etmeye çalışmıştır. Benzer bir şekilde Rum bir öğrenci, 

Türk bir öğrencinin suratına Türkiye haritasını atmıştır. Etüt odasında 

bulunan bir Türkiye haritasını delmiş ve Türkiye aleyhinde hakaretamiz 

ifadelerde bulunmuştur. Bu olaydan sonra, Türk hükümeti harekete 

geçmiş, fakat Grew bu duruma şiddetle karşı çıkmıştır. 11 Bu tutum, 

                                                           
9 Grew, a.g.e., s.831-832. 
10 Grew, a.g.e., s.831-832; Joseph C. Grew, Yeni Türkiye, Türkçesi: Kadri Mustafa Orağlı, 

Multilingual yay., İstanbul, 1999, s.171. 
11 Grew, a.g.e., s.852-853. 
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Amerika’nın Türk inkılaplarını, inkılapların Amerika’nın çıkarlarını 

uygun olduğu ölçüde desteklemiş olduğu anlamına gelir. 

Joseph Grew, Halide Edip’in The Turkish Ordeal(1928) adlı eserinde 

Atatürk’ün muhaliflerine acımasız davrandığına yönelik eleştirilerine şu 

şekilde yanıt veriyor: “Önemli olan neticelerdir ve Gazi muhalefete karşı 

biraz daha az acımasız ve biraz daha fazla uzlaşmacı bir şekilde davranmış 

olsaydı bütün bu eseri iskambil kartlarından kurulu bir ev gibi çoktan 

yıkılmış olurdu. Milliciler, mevcut durum berraklaşana ve yeni bir nesil 

yetişene kadar, daha bir müddet için otokratik ve ultraşovenist 

politikalarını sürdürmek zorunda kalacaklar; basında ve başka yerlerdeki 

bu tanrılaştırma kampanyaları insanın sinirini bozsa da, halkın ve 

hadiselerin özel tabiatına bakılarak takip edilecek tek akılcı yolun bu 

olduğu da şüphe götürmemektedir.”12 

Halide Edip Adıvar, 1930’da Amerika’da yayımlanan Turkey Faces 

West adlı kitabında da Atatürk ve Türkiye’deki rejime ilişkin diktatör ve 

diktatörlük ifadesini kullanırken, Latin Harflerinin kabulü konusunda 

“1928'de, bu faktörler Latin harflerinin lehine, diktatör bir hükümete 

odaklanan batılılaşmanın ekstra gücü ile, Alfabe reformunu 

gerçekleştirme şansı vardı. Diktatörlüğün destekçileri veya muhalifleri 

olsun, Türkiye'deki tüm ilerici insanların desteğine sahipti. Ordunun 

onayladığı herhangi bir ölçüye karşı olan muhalefet, 1925'ten 1927'ye 

kadar terör saltanatı sonrasında elbette işe yaramazdı” 1925’ten 1927 

değin “terör saltanatı” olarak nitelediği bu dönemde Şapka devrimine de 

olumsuz baktığını görmekteyiz. Latin Harflerine geçişte ilerici tüm 

insanların desteğini sağladığını söylemesi bu bakımdan kendisiyle 

çeliştiğini gösteriyor. Laiklikle ilgili Medeni Kanun gibi çok önemli bir 

devrimin de gerçekleştiğini göz ardı edemiyor. 13 

Halide Edip, Atatürk rejimine diktatörlük dese de Kadın Haklarının 

verilmesi konusunda şunları söylüyor: “Genellikle başka yerlerdeki gibi 

Türkiye’de de son yirmi yıl içinde kadınlar, değişimlerden erkeklerden 

daha çok yarar sağlamışlardır. Kadın özgürlüğünün, cinsiyet 

mücadelesinden ziyade, bütün bir parti programının ürünü olması Türkiye 

adına iyi bir şeydir. Yeni medeni kanunun kabulü kapsamında 

cumhuriyetin, kadının toplumsal özgürlüğüne katkısı, hareketi en yüksek 

                                                           
12 Joseph C. Grew, Yeni Türkiye, s.108-109. 
13 Halide Edip, Turkey Faces West, Yale University Press, New Haven , 1930, s.234; Halide 

Edip, “Dictatorship and Reforms in Turkey”, Yale Review,  XIX-1,(Sonbahar 1929), s.27-

44’ün çevirisi bkz. Halide Edip(Adıvar), “Türkiye’de Diktatörlük ve Reformlar”, Türkiye 

Günlüğü, Sayı:37, Kasım-Aralık 1995, s.125, Bkz., Frances Kazan, Halide Edip ve 

Amerika, Çev: Bernar Kutluğ, Bağlam yay., İstanbul, 1995, s.74. 
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ve tarihi olarak en önemli evresine getirmesidir.”14Almanya’da ve 

İtalya’da faşist diktatörlükler döneminde kadın haklarının gerilediği göz 

önüne alındığında Atatürk rejiminin farklılığı burada da kendisini 

gösterecektir. 

12 Ocak 1934’de İzmir’de yayımlanan Anadolu gazetesi Türkiye’nin 

İlk kadın muhtarının Aydın’ın Çine kazasından Gül Hanım olduğunu haber 

yapmakta, Amerikan gazetelerinin dahi Gül Hanım’ın fotoğraflarını 

yayımlayarak Türkiye’de kadınlara sosyal ve siyasi haklar verildiğini 

yazmakta, bundan daha da önemlisi Amerika’daki Dünya Belediyeler 

Federasyonunun Boston şubesinin bu haberleri görerek İzmir 

Belediyesi’ne bir kutlama mektubu gönderdiğini ifade etmektedir. İzmir 

Belediyesi de karşılığında Amerika’ya bir mektup yazıp, Türkiye’de ilk 

kadın muhtarın seçilmesi hakkında gösterilen ilgiye teşekkür edeceklerini 

ve Türk Devrimi hakkında ayrıntılı bilgi verileceğini söylemişlerdir.15  

Atatürk döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşleri 

Dairesi Başkanı Wallace Murray’ın 1932’deki değerlendirmeleri oldukça 

önemlidir. Murray, Türkiye’deki devrimleri önemli gelişmeler olarak 

değerlendirir ve en önemli gelişme olarak Latin alfabesinin kabulüne vurgu 

yapar. 

Murray, İslâmın yayılmasıyla birlikte bu dini kabul eden halklar 

arasında Arapçanın, Peygamber’in ve Kutsal Kur’anın dili olduğu için, 

kabul edilmesinin doğal olduğunu söylüyor. İslam dininin sosyal yaşama 

yol gösterdiği için ve dua etmenin Arapça olması zorunluluğu getirdiğini 

ve bu duaların Türkçe ve Farsçaya çevrilmelerine karşı çıkıldığı için 

Arapçanın yaygınlaştığını açıklıyor. Oysa, her iki dil de, yani Türkçe ve 

Farsça, semantik olmadıklarından fonetik sistemlerinin Arap alfabesine 

uymadığını, özellikle zengin bir sesliler yapısına sahip olan Türkçenin 

zengin bir sessizler yapısına sahip olan ve gramerini sesli harfleri 

atlayabilmek için düzenlemiş bulunan Arapçanın altında ezildiğini 

söylüyor. Arapça ve Farsça kelimelerin Türk diline ayrı ayrı nedenlerle 

kabul edildiğini belirten Murray, Arapçanın dinî, hukukî ve soyut 

tartışmalar için alındığını, Farsçanın ise şiir ve edebiyatta hâkim olduğunu 

belirtiyor. Türkçenin son yıllardaki durumunun feci olduğunu belirten 

yazar, İstanbul okulunun dili pohpohlayıcı ve anlaşılmaz bir hale 

getirdiğini ve Türkçe olarak kabul edilen kelimelerin bile Arapçadan 

alınarak sonlarına ekler getirilip Türkçe kabul edildiğini ve İstanbul 

                                                           
14 Halide Edip Adıvar, Turkey Faces West, Yale University Press, New Haven, 1930, s,229; 

Halide Edip(Adıvar), “Türkiye’de Diktatörlük ve Reformlar”, Türkiye Günlüğü, Sayı:37, 

Kasım-Aralık 1995, s.122; Kazan, a.g.e., s.75. 
15 Anadolu, 12 Ocak 1934; Ayrıca Bkz. Günver Güneş, “Türk Kadınının Muhtarlık ve Köy 

İhtiyar Heyetlerine Seçme Seçilme Hakkını Kazanması ve Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı 

Gül Esin (Hanım)”, ÇTTAD, Cilt:IX, Sayı:20-21, Yıl:2010/Bahar-Güz, ss.171-190. 
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okulunun belki de Bizans modelinden etkilenmiş olabileceğini, bu nedenle 

Türk halkının yazılı metinlere karşı ilgisi olmadığını gözlüyor. 

“Yukarıdaki durumu iyi tesbit eden Türkler ülkelerinde eskimiş 

olduğunu kabul ettikleri herşeyi değiştirdikten sonra kendi dil ve 

alfabelerine eğilmişlerdir. Modernizasyon çalışmalarına geçilmeden önce 

alfabenin değiştirilmesi 1908 Genç Türk ihtilalinden önce (1908) 

düşünülmüş. Yazara göre Türkiye 1922 yılına kadar sürecek olan savaşlar 

sistematiği içine çekilmeseydi dil konusunda daha önce bir şeyler 

yapılabilinecekti. 1922’den sonra yapılan yenilikler içinde yeni alfabenin 

kabulü devrimlerdeki mantıki adımlardan biri olarak görülmüştür.  

Öte yandan uzun seneler Arapça yazmasını öğrenmekte zorluk çeken 

Anadolu köylüsü yeni harflerle okuma ve yazmada büyük bir atılım yapmış 

ve bu konudaki azmini göstermiştir. Farsça ve Arapça kelimeler 

ayıklanarak kelimelerde Turan biçimleri tercih edilmiş ve bilim dilini ifade 

etmek için Fransızca’dan bazı kelimeler alınmıştır. Halkın benimsediği 

Arapça ve Farsça kelimeler ise Türkçe takılar kullanılarak 

Türkçeleştirilmişlerdir. Zaten eski dilde yazılmış önemli eserlerin yeni yazı 

diline çevrilmeleri beklenmekte. Bu arada Batı’nın bazı önemli eserleri de 

Türkçeye çevrilme sırasında. Örneğin: Homer’in İlyadası, Aristo’nun 

Siyaseti, Voltaire’in Hikayeleri Tolstoi’un Harb ve Sulhu, Shakespeare’in 

Kral Lear’ı, Milton’un Kayıp Cenneti gibi. Bunların yanında bilim, 

ekonomi ve sosyoloji eserleri de tercüme sırasında. 

her türlü modernizasyona karşılık halkın dinine dokunulmamıştır. 

Batıdan alınan yenilikler çok kısa zamanda Türk düşünüşü tarafından 

şekillenecek ve halkın ihtiyaçlarına göre yoğrulacaktır. Alfabe reformunda 

ise durum daha değişiktir. Bu reformla Doğu ile ilişkiler ve kültürel 

bağımlılık en aza indirilmiştir. Avrupa dillerini daha kolay öğrenebilecek 

olan Türklerle Avrupa arasındaki kültürel ve coğrafi bağlar böylece 

atılmış olacak ve Türkler Avrupa’daki Turanlı kuzenleri Macarlar ve 

Finlilerin yanında yerlerini alacaklardır.”16 

O Dönemde Sovyetler Birliği, Viyana merkezli olmak üzere Türkiye ve 

Balkan Devletleri arasında propaganda yapmakta, ilişkilerini geliştirmeye 

çalışmaktadır. Ankara iç ve dış komünist propagandaya karşı uyanık 

olmakla beraber, Sovyetler Birliği ve Türkiye arasındaki resmi ilişkiler 

samimidir. Amerika doğal olarak bundan hoşnut değildir. Bu konuda 

ABD’nin Yakındoğu(Ortadoğu) şefi Wallace Murray, Türkiye’nin 

liderliğine karşı ilginç bir komplodan bahsetmektedir. Kendisini eski bir 

                                                           
16 Wallace Murray tarafından 12 Mart 1932’de “Türkiye ve İran’da Batılılaşma” adıyla 

verilecek olan konferansın metni, U.S. Department of State, Division of Near East Affairs, 

Central File Decimal 867.40/3, 5 Mart 1932, .Hasan Köni, “Yazı Devriminin Önemi 

Üzerine”, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-21/yazi-devriminin-onemi-uzerine (erişim: 

24.01.2018) 

http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-21/yazi-devriminin-onemi-uzerine
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Yüzbaşı’nın ziyaret ettiğini ve kendisine Türk Halkının acımasız bir 

diktatörlüğün elinde, çöküşe gittiğini ve Ülkenin mevcut liderleri 

devrilmeden ve ülkeyi siyasi ve ekonomik felaketten kurtarabilecek yeni 

bir rejim kurulmadıkça, Türkiye'nin Sovyetleşmesinin kaçınılmaz 

olduğunu ifade etmiş ve bunu Amerikan’nın önlemesi için darbe teklifinde 

bulunmuştu. Murray, bu kişinin Nice’te bulunan eski Halife Abdülmecit 

Efendi tarafından finanse edildiğini fark etti. Her ne kadar Amerikan 

Dışişleri Bakanlığı bu fantastik olayı Türkiye büyükelçisi ile paylaşmamış 

olsa da, Ankara eski halifeye güvenmemek için kendi nedenlerini 

geliştirmişti. Abdülmecid, 1925'te Nice'de ikamet etmeye başlar başlamaz, 

Nice’te Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir konsolosluk açarak Son Halife’nin 

faaliyetlerini takip etti.17  

Wallace Murray ile Türk Hükümeti’nin temasları arasında danışman 

talepleri vardır. Türkiye, Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey 

aracılığıyla, bizzat Wallace Murray’a başvurarak, ABD’den danışman 

talep etti. Ekonomi uzmanı, genel ekonomi danışmanı, endüstri uzmanı, 

ticaret uzmanı, maden uzmanı, maden mühendisi olmak üzere 6 adet 

uzman istenmiştir. Murray, bu konuda birçok yazışma yapmış ve bu göreve 

talip olacak uzmanların yeterlilikleri konusunda çeşitli kurumlardan ve 

üniversitelerden ayrıntılı bilgi ve özgeçmiş istemiştir. Uzun yazışmalardan 

sonra Ankara bazı isimlere onay verecektir.18 

1932-1933 döneminde bir yıl ABD Büyükelçiliği görevini yürüten 

Charles H. Sherill, yazmadan önce Atatürk’le saatler süren görüşmeler 

yaptığı Bir Elçiden Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde elçilik 

dönemindeki gözlemlerini ve araştırmalarını kaleme almıştır. Atatürk’ün 

11 inkılabı deyişiyle Türk Devriminin kendince önemli gördüğü 

aşamalarını şöyle aktarıyor: 

“Mustafa Kemal'in İstanbul'daki saltanat hükümetine karşı besleyip 

büyüttüğü inkılâbın gelişmesini ve yükselmesini nakletmiştik. Mustafa 

Kemal'in başkanlığı altında cumhuriyet ilânı, bu inkilâbın sadece tabii bir 

sonucuydu. Bu inkılâb, şimdi kısaca özetini yapacağımız onbir devrimden 

birincisi idi. İkinci inkılâbın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki bütün 

islâm âleminde geniş akisleri olmuştu. 

Mustafa Kemal, hilâfetle   saltanatı birbirinden ayırıyor, hilâfeti 

kaldırıyor ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının hepsini memleket sınırları 

dışına çıkarıyordu. Bu iki önemli devrimi, yeni devrimler takip etti: 

                                                           
17 American Turkish Encounters: Politics and Culture, 1830-1989, ed. Nur Bilge Criss, 

Selcuk Esenbel, Tony Greenwood, Louis Mazzari, Cambridge Scholars Publishing, 2011, 

s.284. 
18 U.S. State Department, Decimal File: 867.50 A/4, Ocak 1933; Decimal File: 867.50 

A/5A, Şubat 1933; Decimal File: 867.50 A/5B, Şubat 1933; Decimal File: 867.50 A/5C, 

Şubat 1933. 
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Şapka ve kıyafet devrimi, bütün dünyanın kullandığı Milâdi takvimin 

kabulü, eski mecelle yerine yeni Medeni Kanun, Ticaret Kanunu ve Ceza 

Kanunu kabulü, okunup yazılması çok zor olan Arap harfleri yerine Lâtin 

alfabesinin kabulü, Arap rakamlarının terkedilmesi, Türk tarihini batılıları 

kötü yorumlara karşı savunmak için alınan tedbirler. Kur'anı Kerim'in 

Türkçeleştirilmesi... Saydığımız bütün bu devrimler ve meseleler sadece 

Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Fakat, devrimlerinden iki tanesi uluslararası 

bir önem taşımaktaydı. Bunlardan birisi Türkiye'de rastgele afyon 

yetiştirilmesinin yasaklanması ve kaçakçılığın önlenmesi yolunda alınan 

tedbirlerdi. 

İkincisi, belki de en faydalı ve önemlisi, dış politikada, Türkiye'nin 

kendi kabuğuna çekilmiş bir ulus olarak yaşamaktan kurtarılması idi. O, 

komşu ülkelerin her biri ve hepsiyle ayrı ayrı ve dostça anlaşmalar 

yaparak ve anlaşmazlıkların yerine dostlukları koyarak Türkiye'yi 

yalnızlıktan kurtarmıştı. 

Şimdi okuyucuların bir suali olacağını tahmin ediyorum: 

«— Bütün bu değişikliklerin hepsi de gerçekten köklü bir devrim midir? 

Devrim sayılmaya yeter değişmeler midir?» Önümüzdeki bölümlerde bu 

soruya cevap bulunacaktır.”19 

ABD Büyükelçisi Sherill, Atatürk’ü bazen savaş kahramanı ve 

cumhuriyet kuran bir general olarak George Washington’la, bazen de 

Halifeliği kaldıran bir lider olarak, İngiltere’de Papalığa karşı benzer bir 

reform yapan VIII. Henry ile karşılaştırır. Halifeliğin kaldırılmasını 

önemle vurgular ve bunu da aynı zamanda milliyetçi bir hareket olarak 

yorumlar. Bu konuda şunları söyler: “VIII. Henry'nin İngiltere'ye yaptığını 

Gazi de Türkiye'ye yapmıştı. Hilâfetin kaldırılması, İslâm dinini yalnız 

Türkiye'de hürriyetine kavuşturmakla kalmamış, aynı zamanda, 

Türkiye’nin köhnemiş hilâfet makamının sözde dinî görevi dolayısıyla, 

Türk ve Müslüman olmayan unsurların, Türklere has olması gereken işlere 

burunlarını sokmalarına son verilmişti.”20 

Sherill’in eserinde Atatürk’le ilgili olarak “büyük insan”, “büyük 

adam” ifadeleriyle bahsettiğini görmekteyiz. Kitabını şöyle bitirmektedir: 

“Türkiye’nin hayatı, genel görünüşü, iç ve dış politikasındaki bütün köklü 

değişiklikler, olağanüstü ve galip bir askeri önder tarafından 

gerçekleştirildi. Yakın Doğu barışının en ateşli dostu da zafer kazanmış 

Mustafa Kemal’den başkası değildir.”21 

                                                           
19 Charles H. Sherill, Bir Elçiden Gazi Mustafa Kemal, Tercüman yay., (Tarihsiz), s.181-

182. 
20 Sherill, a.g.e, ss.185-190. 
21 Sherill, a.g.e, s.236. 
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ABD Büyükelçisi Robert Pect Skinner’ın(1933-1936), Türkiye’deki 

kadın haklarının gelişimini övdüğü yazı, Türkiye’de kadın haklarının 

verilmesinden kısa bir süre sonra yazılmıştır. 

Robert Pect Skinner’e göre; Son 11 yılda, Türkiye’nin bir cumhuriyet 

olarak kuruluşundan bu yana Türkiye’nin sosyal yapısında dünyanın başka 

hiçbir yerinde olmayan çok köklü değişiklikleri şahit olunmuştur. Her 

alanda eski usuller terk edilmiştir. Fesin kaldırılması ve Latin alfabesinin 

kabul edilmesi sadece inkılapların görünen işaretleridir. Ülkede yeni bir 

hayat başlamıştır, yeni bir dilin oluşturulmasıyla halkın eğitilmesi teşvik 

edilmiştir. Türkler bu durumu eski Türk dilinin yenileştirilmesi ve dilin 

içine sızmış olan Farsça ve Arapça kelimelerin ayıklanarak dilin 

saflaştırılması şeklinde ifade etmişlerdir. Yeni oluşturulan Türkçe 

kelimeler Kasım ayından bu yana bütün gazetelerde ve bütün resmi 

evraklarda kullanımdadır. Yeni kelimelerin gelmesiyle ve yeni anlamlar 

kazanmasıyla, her Türk vatandaşının kanunen kendisine bir soyadı seçmesi 

mecburi kılınmıştır. Büyük ihtimalle bu zamana kadar bunun bir eksiklik 

olduğu biliniyordu ve çok sayıdaki Mehmet ve Osman gibi isimler 

sebebiyle sayısız karışıklıklar meydana gelmişti. İstanbul’un telefon 

rehberi, her birisinin aynı aileye mensup olduğu varsayılabilecek olan beş 

buçuk sayfa dolusu Mehmet ismine sahiptir. Türk Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk adını aldı, Başbakan İsmet Paşa, General 

İsmet İnönü ismini aldı Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Bey ise 

Doktor Rüştü Aras ismini aldı. Bu mükemmel reform hızlı bir şekilde 

ilerlemeye devam ediyor ve kademeli olarak eskiden tanıdığımız insanların 

yeni isimlerine alışmaya başlıyoruz. Türkiye’deki kadınlar, asırlardır 

giymiş oldukları geleneksel peçelerini uzun süre önce terk ettiler. Her ne 

kadar eski gelenekler hala kırsal bölgelerde büyük ölçüde hala devam 

etmekte ise de uzun yıllardır başka yerlerde kadınlar nasıl giyiniyorsa o 

şekilde giyinmekte ve davranmaktadırlar. İstanbul’da on adet kadın avukat 

ve on üç adet kadın hâkim vardır. Ankara’da Hukuk Fakültesine kaydolan 

314 kişi içinde 66 tane kadın vardır. Yalnızca geçen birkaç gün içinde en 

şaşırtıcı değişikliklerden birisi meydana gelmiştir, kadınlara oy verme ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne milletvekili olarak seçilme hakkı 

verilmiştir ve bu haklar kadınlar tarafından kullanılmak üzeredir.22 

Sonuç olarak yazdıkları rapor ya da yazılarda Amerikalı yetkililer, harf 

devrimi, halifeliğin kaldırılması, kadın hakları gibi devrimlere ayrı ayrı 

vurgular yaparak, Türk Devriminin Türk Milletine kazandırdıklarını dünya 

kamuoyuna tanıtmışlardır. Türkiye’deki yeni hükümeti “milliyetçi”, 

“laik” gibi ifadelerle tanımlamışlardır. Ancak resmi devlet görevlileri 

olarak, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmeye çalışırken, ABD 

yatırımları, Amerikan okulları, Türkiye-SSCB ilişkileri, afyon 

                                                           
22 Robert Pect Skinner (1933–1936), “The New Turkey”, The American Foreign Service 

Journal, Vol. XII, No.4, April 1935. 
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yetiştiriciliğinin yasaklanması ve kaçakçılığının önlenmesi vb. konularda 

kendi ülkelerinin lehine olabilecek hamleler yapmaya çalışmışlardır. 

Türkiye’nin lehine olabilecek, özellikle Türk Ordusunun 

modernleştirilmesi çabalarına destek ve ABD’den askeri malzeme alımı 

gibi konularda ABD Büyükelçisi Robert Pect Skinner’ın çabalarına 

rağmen, olumsuz yanıt verilecekti.23 
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XX. YÜZYILIN İLK YARISINDA ORDU’DA ŞEHİR HAYATI 

Daily Life in Ordu in the First Half of the 20th Century 

  

Tuğrul ÖZCAN 

1. Giriş 

Gündelik yaşam; bir coğrafyanın sosyal, ekonomik ve kültürel durum-

larını yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Tarih biliminin tanımı ya-

pılırken sebep-sonuç ve yer-zaman kavramlarıyla birlikte özellikle sosyal 

boyuta da yer verilmesi gündelik yaşamın önemini ortaya koymaktadır. Bu 

yüzden gündelik yaşama dair her türlü bilgi ve bulgu, tarih ve kültür araş-

tırmacıları için vazgeçilmez bir unsur olarak değer ve önem kazanır.  

Gündelik yaşama dair bilgiler; bir coğrafi mekândaki üretim-tüketim 

durumu, insanların siyasi eğilimleri, kültürel özellikleri, eğitim durumları 

ve insanların karşı karşıya kaldıkları hayat şartları, pazardaki ticari hare-

ketlilik, esnafın içinde bulunduğu ortam, iş kolları, aile mefhumu, demog-

rafik dağılım ve etnik çeşitlilik gibi birçok husus hakkında araştırmacılara 

ve tarih meraklılarına önemli ipuçları sağlar. İşte, bahsedilen bu hususlar, 

insanoğlunun, tarih boyunca kendisini ve çevresini tanımak istemesinin bir 

sonucu olarak merak edilmektedir. İşte bu monografik çalışmayla, insa-

noğlunun kendisine dair merak ettiği sorulara cevap bulması amaçlanmış 

ve XX. yüzyılın ilk yarısına dair Ordu’nun sosyal dokusuna dair çeşitli bil-

giler ele alınmıştır. 

2. Çarşı ve Pazar Hayatı 

XX. yüzyılın başlarında bir kasaba görünümünde olan Ordu, kuzey kıs-

mındaki Tabyabaşı semtinden güneye doğru genişleyen bir coğrafyaya sa-

hipti. Buranın mahalleleri ekseriyetle Boztepe’nin eteklerinde kurulmuştu. 

Buradaki sosyal hayatın en canlı olduğu yerler, pazarlardı.1 Bu pazarlar-

daki esnafın ekseriyeti gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. Özellikle esnaf 

içinde ağırlığı olanlar Rumlar ve Ermenilerdi. Ancak yüzyılın başlarında 

bunların bir kısmı ekonomik güçlük çektikleri gerekçesiyle Kırım, Ro-

manya ve Bulgaristan’a gitmek istediler. Bunların bir kısmı gittikleri ülke-

lere yerleştiler. 1903’te söz konusu gayrimüslim işçilerden yalnızca 

Rusya’da bulunanların ailelerine, oraya gitmeleri yönünde ilgili makamlar 

tarafından izin verildi. Aynı gerekçeyle Ordulu birkaç gayrimüslim aile de 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu, Tür-

kiye. E-mail: tugrulozcan55@hotmail.com 
1 Pazarlar, fonksiyonlarına göre küçük veya büyük pazar, faaliyet alanlarına göre tahıl, 

saman, mal, kömür, sebze veya odun pazarı; kurulma zamanına göre de hafta pazarı gibi 

adlarla anılmaktaydılar. 
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geçim sıkıntısı çektiklerini ileri sürerek Kastamonu tarafına göç etmek is-

tediklerini ilgili makama bildirdiler. Ancak onların isteği, ilgili makam ta-

rafından uygun görülmeyerek reddedildi. Buna rağmen 1904’te çalışmak 

amacıyla birkaç Ermeni ailesine İzmit’e gitmeleri için izin verildi.2 Yapı-

lan bu göçlerle birlikte Ordu çarşısında gözle görülür bir durgunluk mey-

dana geldi. Zira gidenlerin bir kısmı Ordu merkezinde ya da çevre köylerde 

ikamet eden unsurlardı. Hatta bunlardan bazıları çarşı esnafındandı. 

XX. yüzyılın başlarında yaşanan iç ve dış göçlerin yanında halk-memur 

arasında ortaya çıkan çekişmeler, Ordu’nun sosyal ve idari hayatını olum-

suz etkiledi. Halkın kendilerine karşı yaklaşımından rahatsızlık duyan ve 

şehirde emniyetlerinin olmadığını düşünen bazı kamu çalışanları, 1907’de 

tepki maksadıyla Ordu’yu terk ettiler. Bu durum, bir süre kamu dairele-

rinde yoğunluğa ve dolayısıyla da işlerin aksamasına yol açtı. Buna rağmen 

ahalinin müşkülpesent olarak gördükleri kamu çalışanlarına yönelik tutum-

larında herhangi bir değişiklik olmadı. 1908’de bir kısım halk, işi daha da 

büyüterek Ordu’ya kaymakam olarak atanan Mehmed Efendi’yi, geçmişi-

nin karanlık olduğu ve adil bir yönetici özelliği taşımadığı gibi gerekçelerle 

çektikleri telgraflarla şehre gelmemesi için uyardılar. Dolayısıyla da Meh-

med Efendi, Ordu’daki görevine başlayamadı. Bu gelişmeler üzerine kay-

makam vekili Faik (Günday) Bey, şehirde gece sokağa çıkma yasağı koydu 

ve bir süreliğine burada bulunan kahvehaneleri kapattırdı. Bu durum, çarşı 

esnafının sızlanmasına yol açtı.3  

Şehrin en yoğun bölgesi olarak dikkat çeken pazarlardı. Pazar alanla-

rına yakın ve aynı zamanda çevredeki evlerin içme suyu ihtiyacını da kar-

şılayan bir şadırvan, XX. yüzyılın ilk başlarında Ordu’nun simgesi duru-

mundaydı. Ordu’nun tam ortasından geçen ve şehri ikiye ayıran caddenin 

en işlek noktasında bulunan bu şadırvan, kadın-erkek, çoluk-çocuk, müs-

lim-gayrimüslim tüm şehir sakinlerinin uğrak yeriydi. Bu yüzden bura, gü-

nün her saatinde yoğundu. Özellikle hafta pazarlarının kurulduğu günlerde 

bahsedilen şadırvanın etrafı hınca hınç dolmaktaydı. Oluşan bu yoğunluk, 

kahvehane, çayevi ve lokanta esnafını ziyadesiyle memnun ediyordu. Pa-

zar alanının çevresinde birçok fırın, helvacı, bakırcı, kalaycı, tenekeci, ber-

ber, terzi, bakkal, oduncu, kömürcü, manifaturacı ve saire esnaf da bu du-

rumdan istifade etmekteydi.4 Kasabanın diğer bir esnafı da nalbantlardı. O 

döneme tanıklık etmiş olan Daniel Demirciyan’ın nalbantlar ile ilgili hatı-

raları şöyledir: “Kasabada, o yıllarda birçok dükkân vardı. Nalbantlar da 

bunlardan biriydi. Bu dükkânlar, özellikle hafta pazarlarının olduğu gün-

lerde çok yoğundular. Çevreden gelenler, hayvanlarını onların bulunduğu 

                                                           
2 İbrahim Dizman, Ordu’nun 20. Yüzyılı, Ordu Belediyesi Yayınları, Ordu, 2006, s. 15-17. 
3 İ. Dizman, Ordu’nun 20. Yüzyılı, s. 19-20. 
4 Şeyma Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel 

Hayat (1923-1946), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Tarih Anabilim Dalı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, 2017, s. 38 
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muhitte dinlenmeye alırlardı. Ortalama 3-4 kişinin çalıştığı nalbant 

dükkânları, sabah erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açıktı-

lar. Kasaba geneline bakıldığında bu dükkânların sahipleri, muazzam 

para kazanmaktaydılar… Ama nedendir bilinmez esnafın en pintileri de 

onlardı… Birkaç arkadaş bir araya gelir bazen eğlence olsun diye nalbant-

çıların önüne gider, onları izlerdik… Huysuz bir eşek ya da katır geldi mi 

değmeyin bizim eğlencemize… Kimi zaman tekmeyle kendini yerde bulan 

çıraklar mı ararsınız; kimi zaman kafası gözü patlayan usta mı. Hepsini 

nalbantçılar mevkiinde bulmak mümkündü. Pis kokusu olmasa tam bir eğ-

lence yeriydi o dönem benim için oralar.”5  

Çarşıda kendi imalatı olan cevizli helva satan ve farklı şivesi olması 

sebebiyle herkesin sempatisini kazanan bir Arnavut muhacirine ait dükkân 

vardı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ordu’ya gelen bu Arna-

vut’un dükkânında leblebi, kuru üzüm, kuru incir gibi yemişler de satıl-

maktaydı. Ayrıca çarşıda bunun dışında bir iki fırın ile birlikte bir de pas-

tane6 bulunmaktaydı. Söz konusu fırınlarda özellikle ramazan aylarında çe-

şit çeşit kadayıf yapılır ve bunlar, sabahın ilk saatlerinde kilo kilo satılırdı. 

Çarşı sakinlerinden biri de Birinci Dünya Savaşı esnasında Trabzon, Rize 

ve Gümüşhane tarafından Ordu’ya gelip de merkezde ticaretle merkeze ya-

kın köylerde de çiftçilikle uğraşan muhacirlerdi.7 

Çarşı içerisinde ayağında çarık, önünde peştamal, üzerinde çarşafların 

bulunduğu köylü kadınlarının getirdiği ürünlerin satıldığı takıl8 adı verilen 

günübirlik küçük bir pazar mevcuttu.9 Burası hemen hemen her gün alış-

veriş yapılabilen, taze süt ürünleri, yumurta, sebze ve meyvenin bulunabil-

diği bir yerdi. Sırtlarında sepet ya da heylerle getirdikleri taze ürünleri, gün 

boyunca satan köylü kadınlar, çarşıdaki ihtiyaçlarını karşılayarak akşam 

vaktine doğru evlerine dönmekteydiler.10 Daniel Demirciyan, hatırladığı 

kadarıyla 1920’li yıllarda takılı şu şekilde tasvir ediyordu: “Kasabada, o 

yıllarda birçok dükkân vardı. Ancak, insanların alım gücü pek iyi değildi. 

Bu yüzden bunlar, pazara bazı köylü kadınlarının getirdikleri mahsulleri 

takip ederlerdi. Ancak bunlar, çoğu zaman yaptıkları sahtekârlıkla kadın-

ların binbir meşakkatle takıla getirdikleri ürünleri, ucuz fiyatlara kapmaya 

                                                           
5 Daniel Demirciyan, Doğum yeri: Ordu, Doğum Tarihi: 1920 (12 Eylül 1995 Tarihli Söy-

leşi). 
6 Ordu’da ilk dondurma imalatı ve satışı 1940’ların başlarından itibaren Dursun Sağsen adlı 

bir esnaf tarafından gerçekleştirilmiştir; S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 22-23. 
7 S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 22-23; Sıtkı Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve 

Hatıralar, Orsev Yayınları, Ordu, 2000, s. 6-7. 
8 Takıl, aslında tahıl pazarı için kullanılan bir tabirdir. Ancak zamanla bu pazara, yöre halkı 

arasında kısaca tahıl denilmeye başlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde tahıl sözcüğü de 

halk arasında takıl olarak kullanılagelmiştir. Bu yüzden tahıl pazarı ifadesi şeklen bozularak 

takıla dönüşmüştür. 
9 Hikmet Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, Altınpost Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 65. 
10 Hikmet Pala, Cumhuriyet Modernleşmesinin Bir Aracı Olarak Ordu Halkevi, Gazi Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2006, s. 69. 
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çalışırlardı. Bu uyanık geçinenler, ürünlerin akşama kadar bozulacağını 

ya da tekrar köye geri götürülmesinin zor olacağını bildikleri için öğle va-

kitlerinden itibaren pazarlıklara başlarlar ve kadınların yanına tezgâhla-

rını(!) açarlardı.11  

Sebze pazarı da denen haftalık büyük pazar, sahilde kumluk denen mev-

kide Çarşamba günleri kurulmaktaydı. Burada bütün yiyecek maddeleri 

tahta sergilerde satılmaktaydı. Bu sergiler, ayaklı masalar biçimindeydi. 

Belediye tarafından yerlerde hiçbir gıda maddesinin satılmasına asla mü-

saade edilmemekteydi.12 

Ordu çarşısının sosyal hareketliliğini etkileyen unsurlardan biri de yük 

ve yolcu nakliyesi yapılan iskeleydi. Çarşının sahil kısmındaki kumluk, 

nakliye işlerinin yürütüldüğü alanı oluşturmaktaydı. Bu alan bakım ve ona-

rım işlerinin yapılması için deniz araçlarına tahsis edilmişti. Bunların ba-

kım ve onarımlarının yapıldığı dönemlerde, çarşıda bulunan kahvehaneler-

deki insan sayısı artmaktaydı.13 Ayrıca Ordu’ya sık sık yük ve yolcu gemi-

lerinin uğraması ve haftada bir gün Trabzon-Sinop hattında çalışan posta 

vapurunun iskeleye yanaşması da bu durumun ortaya çıkmasında oldukça 

etkiliydi.14 Karadeniz kıyılarında bir iki tanesinin dışında yüksek kapasiteli 

liman ve iskelelerin bulunmaması, yük ve yolcu nakliyesinde diğer yer-

lerde olduğu gibi Ordu’da da ara bir hizmet sektörünün ortaya çıkmasını 

sağladı. İskeleye yanaşmakta güçlük çeken deniz vasıtalarının hamulesi, 

kıyıya kayıkçılar tarafından nöbet usulüne göre çıkarıldı. Bu ise iskele ci-

varını hareketlendirmekteydi.15 Üstelik hava şartlarının iyi olmadığı gün-

lerde iskeledeki tüm faaliyetler durur ve açıkta bekleyen gemiler, yolcu ve 

yük almak için günlerce havanın açmasını beklerlerdi.16 

Yaz aylarında sıtma sebebiyle Ordu çarşı merkezinin nüfusu azalırdı. 

Halkın büyük bir kısmı Çambaşı Yaylası’na giderdi. Bu dönemde yaylalar 

şenlenirdi.17 Bu yüzden yaz aylarında Ordu merkezini yaşanabilir hale ge-

tirmek amacıyla bazı bazı çalışmalar yapıldı. 1933’te Ordu belediye bina-

sının önünde bulunan kumluk alana bir park inşa edildi. Parkın bir kenarına 

                                                           
11 Daniel Demirciyan, Doğum yeri: Ordu, Doğum Tarihi: 1920 (12 Eylül 1995 Tarihli Söy-

leşi). 
12 S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 43. 
13 Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Ha-

yat (1923-1946), s. 38; S. Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar,  s.7-8. 
14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi  [BOA], Dahiliye Nezâreti İdare (DH.İD)., 75/43, 

27/Ş/1329; BOA, DH.İD., 75/43, 27/Ş/1329.   
15 Tuğrul Özcan,  “Nöbet Usulü Uygulamasına Bir Örnek: XX. Yüzyıl Başlarında Fatsa 

Limanı”, [Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: Karadeniz Limanları (Özel Sayı)], 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, Temmuz 2015, s. 397. 
16 Özgür Yılmaz, “XX. Yüzyılın Başlarında Samsun Limanı: Fransız Konsolosu H. de Cor-

tanzen’in Raporlarına Göre”, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, (Editör: Osman 

Köse), Cilt: I, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2013, s. 186-187.   
17 H. Pala, Cumhuriyet Modernleşmesinin Bir Aracı Olarak Ordu Halkevi, s. 69. 
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orta büyüklükte bir süs havuzu yapıldı; kenarlarına değişik türlerde çam 

ağaçları dikildi ve gezi alanları da çiçeklendirildi.18  

3. Barınmanın Temel Unsurları: Ev, Otel ve Pansiyonlar   

XX. yüzyılın başlarından itibaren Ordu merkezinde büyük bir konut so-

runu vardı. Şehre dışarıdan gelenlerin uzunca bir süre kalabileceği uygun 

bir otel ya da pansiyon şeklinde misafirhane yoktu. 1903’te Ordu Belediye 

Başkanı Şeyhzade Kahraman Ağa, eski ahşap mağaza ve dükkânların ye-

rine iki katlı taş binaların yapılması ve bunların üst katlarının otel, pansi-

yon gibi misafir ağırlanacak şekilde inşası için büyük bir çaba sarf etti. 

Ayrıca o, Trabzon Vilayet Mühendisi Horasancıyan’ın 1883’te çizdiği ge-

niş caddeli rüzgâr sirkülasyonlu Ordu imar planının uygulanması için de 

elinden geleni yaptı.19  

1940’larda bile eğitimleri için köylerden merkeze gelen öğrenciler 

Ordu çarşısında kalmak maksadıyla bir yer bulamıyorlardı. Bu yüzden 

çoğu öğrenci; kar, kış ve yağış demeden uzak köylerden merkezdeki orta-

okula ya yaya olarak gidip gelmek ya da farelerin cirit attığı sıhhatsiz ve 

kalabalık ortamda kalmak zorundaydılar.20  Bu dönemde, Ordu milletve-

killerinin Ordu’da yaşanan konut sorununu aşmak için merkezde birkaç 

pansiyon açılması hususundaki düşünceleri, çoğu zaman siyasi bir eylem 

olmaktan ileri gitmedi. Dolayısıyla da bu ortamda üstleri başları perişan, 

aç ve susuz öğrencileri çarşısının her köşesinde görmek mümkündü.21  

4. Eğlence Anlayışı 

4.1. Sosyalleşme ve Haberleşme Alanı Olarak Kahvehaneler 

Cumhuriyetin ilanının ardından Ordu’da eğlence hayatında gözle görü-

lür bir canlılık yaşandı. Uzun süren savaş ve kıtlık döneminden sonra şehir 

eliti, her türlü kaygıdan uzak bir şekilde kendini eğlenceye, yemeye ve iç-

meye verdi. Bu dönemde Ordu’da faal durumda birçok kahvehane, gazino 

ve meyhane türü eğlence yerleri bulunmaktaydı. Kahvehaneleri ayakta tu-

tan tavla ve kâğıt oyunları, gayrimüslim ahalinin vazgeçemedikleri eğlence 

çeşidiydi. Bu oyunlar, akşamları ahaliyi kahvehanelerde bir arada tutan 

sosyalleşme aracıydı.22 

                                                           
18 S. Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar, s. 418; Ş. N. Özcan, Tek Parti 

Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), s. 38. 
19 İ. Dizman, Ordu’nun 20. Yüzyılı, s. 15. 
20 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA],  490.1.0.0,  697-369-1. 
21 BCA,  490.1.0.0,  697-369-1; Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sos-

yal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), s. 39. 
22 Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Ha-

yat (1923-1946), s. 39; H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 67-69. 
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Ordu’da kahvehane merkezli sosyal yaşamın hareketlenmesinde etkili 

olan diğer bir unsur da avcılıktı. Avcılık faaliyetleri, ekseriyetle kahveha-

nelerde organize edilirdi. Kahvehanelerde sözleşen avcılar, hep birlikte sü-

rek avlarına çıktıkları gibi bazen de aralarında yarışmalar düzenlerlerdi. 

1920’li yıllarda dönemin önde gelen avcıları Uzluoğlu Fazlı, Saatçi Hafız 

Efendi, Gümrükçü Ahmet Efendi gibi şehrin eşrafından kimselerdi. Avcı-

lar çoğu zaman Civil ve Melet ırmakları arasında avlanmaktaydılar. Bu 

alanlarda yazları üveyik, bıldırcın ve yaban güvercini; kışları da tavşan, 

karatavuk, kaz, ördek, çulluk, bozilik ve bazen de toy avlanırdı. Avcılar, 

avlarını kahve önlerine getirerek hikâyelerini ava katılmayanlara ballan-

dıra ballandıra anlatırlardı.23 

4.2. “Şehir Eliti” Mekânı Olarak Meyhane ve Gazinolar 

1923’te Ordu’nun sosyal hayatını etkileyen unsurlardan biri de buraya 

fındık almaya gelen Fransız ve İtalyan şirketlerine ait nakliye gemilerdi. 

Bu gemilerin tüccardan temin edilen fındıkları almaları bazen birkaç hafta 

sürebilmekteydi. Bu süre içinde sahilde demirleyen bu gemiler, Ordu’nun 

ileri gelenleri ve zenginleri için lokanta ve eğlence mekânı olarak hizmet 

vermekteydi. Akşam saatlerinde çeşit çeşit Fransız ve İtalyan şaraplarının 

servis edildiği bu gemiler, eğlence meraklısı onlarca Ordulu gayrimüslim-

lerle tıka basa dolmaktaydı. Müzik eşliğinde eğlenceler ve danslar bura-

larda geç saatlere kadar sürmekteydi.24 Bazen bu eğlencelere Müslüman 

ahaliden eşlik edenler de oluyordu. Bu durum Sami Öngör tarafından şöyle 

dile getirilmiştir: “Bizimkiler, papyonlu garsonların hizmet ettiği, kolalı, 

tertemiz örtülerin serildiği masalara kurulup, nefis Fransız ve İtalyan şa-

raplarıyla adını bile duymadıkları çerez, meze ve yemekleri yerler; adeta 

zevkten kendilerinden geçerlerdi.”25 Bu gemilerin dışında Ordu’da mey-

hane ve gazino türünden başka eğlence yerleri de vardı. Yolcuoğlu Mey-

hanesi, Garipoğlu Meyhanesi, Salcıoğlu Dimitri’nin meyhanesi ve Çürük-

sulu Ali Paşa’nın gazinosu bunların en bilinenleriydi.26  

1924’te açılan Ordu Palas adlı gazinonun Ordu şehrinin sosyal ve kül-

türel hayatı üzerinde önemli bir yeri vardı. Ali Kemal Bey tarafından işle-

tilen ve deniz kıyısında büyük taş bir binadan oluşan Ordu Palas’ın üst katı 

boydan boya balkon olarak kullanılırken alt katı da dükkânlara ve kahve-

hanelere tahsis edilmişti. Ayrıca eğlence maksatlı burada birçok salon da 

bulunmaktaydı. Hem otel hem de gazino olarak hizmet veren bu mekânda 

zaman zaman film gösterimleri de yapılmaktaydı. Burada sık sık müzik 

                                                           
23 İbrahim Dizman, Türkiye'nin İlk Köy Gazetesi: Güzelordu ve Bilal Köyden, Kültür Ba-

kanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.  65; H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 67-68. 
24 İbrahim Dizman, 20. Yüzyılda Ordu (1900-1999), Ordu Belediyesi Yayınları, Ordu, 

2009, s. 59; Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve 

Kültürel Hayat (1923-1946), s. 39. 
25 Sami Öngör, Geçen Yılları Düşündükçe Anılar, Tekin Yayınevi, Ankara, 1984, s. 26. 
26 İ. Dizman, Ordu’nun 20. Yüzyılı, s. 13. 
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öğretmeni Mahzar Bey tarafından kurulan bir incesaz orkestrası tarafından 

konserler verilmekteydi.27 Bu dönemde dans etmek ve herhangi bir enstrü-

man çalmak halk arasında bir ayrıcalık olarak görülüyordu. Özellikle dans; 

kültürel gelişmişlik, zenginlik ve zarafet sembolü gibiydi. Bu ortamda Or-

dulu gençler, modern dans etmeyi ve eğlenmeyi Ordu Palas’ın salonlarında 

gayrimüslim kadın ve erkek eğitmenlerden öğrenmekteydiler.28  

Ordu’da 1926-1930 yılları arasında söz konusu dans faaliyetleri, ol-

dukça ilgi çekmiştir. Bu faaliyetler, bir kesim tarafından “Batı taklidi bir 

eğlence” olarak görülmüştür. Bir kısım kesim de “Maalesef her hususta 

olduğu gibi buradaki kibar eğlencelerde dahi kadının yüksek mevkii erkek-

ler tarafından gasp edilmiştir… Gönül isterdi ki kadının munis ve zarif 

mevcudiyetiyle salon daha ziyade şenlensin daha ziyade ince ve cazibedar 

bir şekil alsın.” şeklinde gösterdikleri yaklaşımla kadınların daha da ön 

plana çıkması gerektiğini düşünmüştür. Nitekim bu düşünceye paralel ola-

rak Ordu Palas’ın dans, oyun ve çeşitli eğlence türlerinin olduğu kısımla-

rında o döneme göre oldukça modern görünümlü, kültürlü gayrimüslim ba-

yan çalışanlar hizmet vermekteydi. Nitekim Ordu Palas İkinci Dünya Sa-

vaşı’nın sonlarına kadar Ordu eğlence hayatındaki bu yerini sürdürmüş-

tür.29  

Çocukluk dönemi Ordu’da geçmiş olan Daniel Demirciyan’a göre 

Ordu’da meyhane ve gazino gibi eğlence yerlerinden ziyadesiyle istifade 

edenler gayrimüslimlerdi. Müslüman ahali içinde maddi durumu iyi ya da 

toplum içinde yer edinmiş olanlar gayrimüslim dostlarının sayesinde ancak 

gece yarılarından sonra gizlice bu dünyaya dâhil olurlardı.30  

4.3. Toplumsal Bir Eğitim Aracı Olarak Tiyatro ve Sinema 

4.3.1. Sinema 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ordu’da faaliyete geçen ilk sinema, Düz 

mahalle Kilisesi’nin hemen yanında bulunan ve Rum gençlerinin tiyatro 

çalışmalarını sergiledikleri ahşap iki katlı bir binanın içerisindeydi.31 Mu-

vaffakiyet-i Milliye, bu sinemayı sütunlarına şöyle taşımıştır: “Bedenen ve 

fikren saatlerce çalışan insanlar için eğlence, asri ve toplumsal bir ihtiyaç 

halini almıştır. Medeni ve büyük şehirlerde kızıllıklarıyla bacalardan ta-

şan fabrika dumanları ve demir makineleri içinde işleyen ve ocakların ka-

                                                           
27 İbrahim Dizman, H. Fevzi Güvemli’nin Anıları: Bir Zamanlar Ordu, Orsev Yayınları, 

Ordu, 1993, s. 61-62. 
28 H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 187; Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da 

Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), s. 39. 
29 S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 62-63. 
30 Daniel Demirciyan, Doğum yeri: Ordu, Doğum Tarihi: 1920 (12 Eylül 1995 Tarihli Söy-

leşi). 
31 Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Ha-

yat (1923-1946), s. 39; S. Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar, s. 415. 
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ranlık izbe mağaralarında didinen işçisinden masası basında fikri düşün-

celeriyle hırpalanan en büyük âlimine kadar fersiz ve bitap kalan herkes, 

bütün bu maddi ıstıraplarını tiyatro ve sinemaların şen şakrak havasında 

dağıtıyorlar... Şehrimizde şimdilik asgari bir mevcudiyetle bu ihtiyacı sağ-

layan bir sinema tesis edilmiştir. Ancak köhne ve harap bir binaya sıkıştı-

rılan bu müessese, hiç de şehrimizin şeref ve itibarıyla mütenasip değil-

dir… Böyle olmakla birlikte halkın gösterdiği rağbet haddinden faz-

laydı...”32 

Başlangıçta harap ve bitap bir vaziyette olan sinema binası, Düz mahal-

lenin ortasında ve Kumluk mevkiine 40-50 metre uzaklıktaydı. İdare-i 

Mahsusa Acentası Halis Bey mahdumu İhsan Bey’in satın almasıyla bu 

binanın çehresi tamamen değişti. Çünkü İhsan Bey, Avrupa kentlerinde 

gördüğü sinema salonlarına benzer bir binanın Ordu’da tesisine çalıştı. Ni-

tekim o, bu düşüncesini hayata geçirme fırsatı buldu ve Avrupai tarzda 

ufak bir tiyatro salonu şeklinde inşa ettirdiği binada sinema işletmeciliğine 

başladı. İki katlı olan bu binanın alt katı salon olarak kullanıma açıldı.33  

Ordu’da sinemanın faaliyete geçtiği ilk yıllarda ekseriyetle sessiz film-

ler gösterime girmekteydi. Bu yüzden İhsan Bey, perdenin yanına geçerek 

elindeki çubukla filmdeki hareketleri seyirciye tek tek anlatırdı. İhsan Bey 

zamanında sinema salonu, gecenin geç saatlerine kadar çalışmaktaydı.34 

Ancak onun ölümünden sonra Ordu’da sinema gösterimleri, neredeyse 

sona erme noktasına geldi. Buna rağmen insanların sinemaya olan ilgileri, 

bu konuda yeni adımların atılmasını sağladı. 1940’lı yılların başlarında 

Ordu eşrafından Haki ve Bican Beyler, Ordu’da Millet adıyla yeni bir si-

nema salonu açtılar. Ayrıca daha sonraki yıllarda Ordu’da iki yazlık si-

nema daha hizmete girdi. Seyirciler, en şık kıyafetleriyle bu sinemalara gi-

diyorlar, bilhassa gece seanslarında salonları doldurup taşırıyorlardı. Ekse-

riyetle sinemaya kadınlar gündüz, erkekler ise gece seanslarını tercih edi-

yorlardı.35 

 

4.3.2. Tiyatro 

Tiyatro, Ordu eğlence ve kültür hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. 

Ordu’da tiyatro faaliyetlerinin en yoğun olduğu yer İhsan Bey Sine-

ması’ydı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan bu sinema, Düz mahalle Ki-

lisesi’nin hemen yanında bulunan ve Rum gençlerinin tiyatro çalışmalarını 

                                                           
32 Muvaffakiyet-i Milliye gazetesi, 26 Mayıs 1340, s. 2;  İ. Dizman, 20. Yüzyılda Ordu 

(1900-1999),  s. 61. 
33 S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 47. 
34 S. Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar, s. 415-418. 
35 S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 26, 50. 
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sergiledikleri binanın içindeydi. Küçük ebatlı bu bina, Avrupai tarzda ya-

pılmıştı.36 İstanbul’dan Doğu Karadeniz’e gelen tiyatro kumpanyaları, 

Ordu’ya da muhakkak uğrarlar ve burada İhsan Bey Sineması’nda oyunla-

rını sergilerlerdi. Bu kumpanyalarla birlikte yandan yırtmaçlı etekli, açık 

kollu ve marjinal makyajlı kantocu kızlar gelir, gençlerin gönüllerini ça-

larlardı.37 Kumpanyaların dışında Ordu’daki Rum Ortodoks cemaatinin 

gençleri, Düz Mahalle Kilisesi’nin yanında bulunan taş binayı tiyatro sa-

lonu olarak kullanmaktaydılar.38 

1924 yılında kurulan İdmanyurdu Kulübü, sportif faaliyetlerinin dı-

şında tiyatro etkinliklerine de yer verdi. Gençleryurdu39 ile Spor Yıldızı 

Kulüplerinin birer tiyatro şubeleri mevcuttu. Spor Yıldızı Kulübü’nün Baş-

kanı Kamil Bey, 1930’lu yıllarda mimikleriyle adeta konuşmakta ve anlat-

tığı fıkralarla bir mizah şöleni icra etmekteydi. Yaptığı taklitlerle insanları 

güldüren ve tam bir İstanbul beyefendisi olan Kamil Gülen, Ordu eğlence 

hayatının en popüler isimlerindendi.40 

Cumhuriyetin ilk on yılı içinde Ordu’da sosyal yaşamın hemen her ala-

nında kadınlara rastlamak mümkündü. Ordu’da gazinoda ve iskele yakı-

nında demirleyen kumpanya gemilerinde aşçı, garson, şarkıcı, dansçı, ti-

yatrocu ve sair şekillerde hizmet eden gayrimüslim birçok kadın mevcuttu. 

Bunların arasına daha sonra Müslüman bazı kadınlar da dahil oldular. İh-

san Bey Sineması’nda oynanan oyunlara bir kısım Ordulu, kadın-erkek ka-

rışık bir şekilde gitmekteydiler. 1933’te sergilenen Akın adlı piyeste ilk kez 

Ordulu bir kadın oyuncu sahne almıştır.41 1933 yılında Halkevi’nin temsil 

kolu tarafından sahnelenen Faruk Nafiz Çamlıbel’in Akın piyesi ile ilgili 

haber Tekâmül gazetesinde şu şekilde yayımlanmıştır: “Halkevi’nin temsil 

kolu, 29-30 Haziran gündüz ve akşamları olmak üzere Akın piyesini İhsan 

Bey Sineması’nda dört kez sahnelenmiştir. Gösterime, kadın-erkek tüm 

halkın iştiraki temin edilmiştir. Akın’ı sahneleyen gençlerimiz, büyük bir 

kabiliyetle vazifelerini yerine getirmişler ve seyircinin alkışını hak etmiş-

lerdir. Şimdiye kadar oynanan piyeslerde kadın rollerini erkekler yapmış-

larsa da şimdi o rolleri hanım kızlarımız ifa etmişlerdir ve bu yüzden ba-

şarıları sebebiyle takdir görmüşlerdir.”42 

                                                           
36 Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Ha-

yat (1923-1946), s. 39; S. Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar, s. 415. 
37 S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 78-79. 
38 H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 66-67; Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da 

Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), s. 40. 
39 Bu kulüp, 1931’de İdmanyurdu Kulübü’nün yerine kurulmuştur. 
40 H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 66-68. 
41 Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Ha-

yat (1923-1946), s. 42;  

H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 67-69. 
42 Tekâmül Gazetesi, 6 Temmuz 1933, s. 2; S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 48; İ. Dizman, 

20. Yüzyılda Ordu (1900-1999), s. 61. 
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Arif Hikmet Onat’ın kız kardeşi olan Nebahat Hanım, Ordu’da sahneye 

çıkan ilk kadın oyuncuydu. Onu 1934’te Mavi Yıldırım piyesinde rol alan 

Edibe Akyol adlı bir öğretmen takip etti.43 Bu ortamda 1938’lere kadar Or-

dululara hizmet veren kültürel ve sanatsal faaliyetler, İhsan Bey’in vefatın-

dan sonra Belediye Parkı’nda oluşturulan platforma kaymıştır. Bu plat-

form, uzun yıllar Ordululara hizmet vermiştir.44  

5. Halka Yönelik Konserler ve Konferanslar  

Orduluların yaz akşamlarında en fazla ilgi gösterdiği yerlerin başında 

sahil gelmekteydi. Kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin birer gezi ve eğlence 

yeri olarak gördükleri sahil, akşam vakitlerinde dolup taşmaktaydı. 1930’lı 

yılların sonlarına doğru, yürüme yolunun her iki tarafı çiçeklendirilmiş ve 

birçok yere ağaçtan yapılmış banklar konulmuştur. Sahildeki parkın deniz 

tarafındaki kısmında, üstü betonla örtülmüş bir açık hava sahnesi inşa edil-

miştir. Sıcaktan bunalan Ordu halkı akşamları buraya gelerek canlı müzik 

dinleyebilmekteydi. Sahil parkındaki bu sahnede Halkevi tarafından sık sık 

Pazar akşamları konserler verilir ve konferanslar düzenlenirdi. Konserin 

verileceği akşamlarda, sahil parkına gelenlerden 15 ila 25 kuruş arasında 

giriş ücreti alınırdı. Bu konserler ekseriyetle Halkevi’nin Ar Kolu’na men-

sup Ordulu amatör ses ve saz sanatçıları tarafından verilirken bazen de ünlü 

kimseler de burada sahne alabilmekteydi.45 

Sahilin hemen yanında bulunan belediye parkında 1945-1950 yıllarında 

Ordu mebuslarından Selim Sırrı Tarcan, gündüz vakitlerinde akıcı bir üs-

lupla sağlık, terbiye ve spor konularında konferanslar vermekteydi. Bu 

konferanslara her yaştan ve cinsiyetten yüzlerce Ordulu katılırdı. Parkta 

yaz aylarında konferans verenlerden biri de Trabzon Lisesi’nin Almanca 

öğretmeni Hulusi Bey’di. Aslen Sürmeneli olan Hulusi Bey, Ordu tücca-

rından Hafız Halit Bey’in akrabasıydı. Yaz tatillerinde Ordu’ya gelen bu 

şahıs, şivesi ve ikna edici konuşmalarıyla Orduluların sempatisini kazan-

mıştı. Hulusi Bey, gençlerin konusunda “Hemşehrularım… Uşaklarinizu 

fazla sıkmayun. Şimdi onların teveklerine su yürüme zamanidur. Sabırlu 

olun ve bekleyun. Nasil olsa bir gün onlar da sizun, benum gibi olacaklar.” 

şeklinde esprili ve nükteci sözleriyle Orduluların hafızasında kalmayı ba-

şarmış birisiydi.46 

6. Gündelik Yaşamda Cumhuriyet Yeniliklerine Bakış 

Ordulu gençler, modern yaşamın gerektirdiği her türlü yeniliğe oldukça 

açıklardı. Ancak zaman zaman onlar arasında yeniliklere uyum konusunda 

bazı sorunlar yaşanabilmekteydi. Bir kısım ahali yenilikleri benimserken 

                                                           
43 H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 67-69. 
44 S. Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar,  s. 415, 418. 
45 Ş. Nur Özcan, Tek Parti Dönemi’nde Ordu’da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Ha-

yat (1923-1946), s. 40; S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 29-30 
46 S. Çebi, Ordu’dan Görüntüler, s. 34-36. 
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bir kısmı da kolay kolay özümseyeceğe benzemiyordu. Örneğin Ordu Türk 

Ocağı üyesi bazı gençler, 25 Kasım 1925’te kabul edilen kanunla yenilik 

emaresi olarak görülen şapkayı başlarına geçirmişler ve bu yeniliği halka 

benimsetmeye ve onlar arasında yaygınlaştırmaya çalışmışlardır.47 Döne-

min Fatsa Kaymakamı Fevzi Güvemli’nin talimatıyla Fatsalı bir grup ka-

dın, başlarında şapkalarıyla hükümet binası önüne gelerek bir buket çiçek 

bırakmıştır. Çoğunluğu öğretmen olan bu grup içinde birçok memur eşi de 

bulunmaktaydı. Komşu illerde şapka inkılâbına karşı gösterilen tepkilerin 

Ordu’da daha az görülmesi bu çabaların sonucuydu.48 Buna rağmen Cum-

huriyet yeniliklerinin uygulanması aşamasın konusunda, sayıları az ol-

makla birlikte Ordulu bir kısım ahali direnç göstermiştir. Hıristiyan giysisi 

olarak düşünülen şapka, Ordulu bazı kimseler arasında ilk anda rağbet gör-

memiştir. Bu durum o dönemi yansıtan bir hatıratta şu şekilde özetlenmiş-

tir: 

1925’te Şapka Kanunu çıkarıldı. Neydi o günlerin heyecanı! 

Bu kanunu duyduğum günü hiç unutmam. Başımdaki kırmızı 

fes ateş kesilmişti sanki! Hemen çıkardım, yere çaldım ve bir 

daha koymadım başıma. Attım ama o zamanların görgü ko-

şullarına göre başı açık dolaşamazdım ortalıkta. Kunduracı 

Tevfik usta bana bir kasket uydurdu. Birkaç gün dolaştım 

onunla. Sonra devetüyü renginde bir İtalyan fötrü buldum ve 

sonra bir yazlık hasır şapka aldım. Bizleri görmeliydiniz; şap-

kalarımızı çıkararak sokakta eşe dosta gayet ciddi selamlar 

veriyorduk. Hele edebiyat öğretmeni İsmail Hakkı Bey biz-

lere örnek olmakta biricikti. Şapka, Batı uygarlığının sembolü 

olarak kalmıyor, rahatlık ve özgürlük de getiriyordu bizlere 

beraberinde. Festen dert yandım ama o yıllarda kalpak da giy-

dik biz. Çünkü Gazi Paşanın da giydiği bu kalpak, Kuva-yı 

Milliye ruhunu yansıtıyordu. Cumhuriyet yeniliklerinin ger-

çekleşebileceğini, biz o zamanın gençleri olarak aklımızdan 

bile geçiremiyorduk. Hatta bunların gerekliliğini bile düşüne-

miyorduk. Ancak bu değerlere sevinçle, tutkuyla ve dört elle 

sarılıyorduk. Anlıyorduk ki bu değerler, sosyal varlığımızın 

temelleridir ve yeni Türkiye ancak bu temeller üzerine kuru-

lursa ilerideki sarsıntılara direnebilirdik.49 

Diğer yerlerde olduğu gibi Ordu’da da Şapka Kanunu’na muhalefet 

edenlere yönelik bir İstiklal Mahkemesi kuruldu. Bu mahkemenin üyeleri, 

                                                           
47 H. Pala, Bir Kentin Tarihi Ordu, s. 187, 215-217. 
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1926’da bir gemiyle Ordu’ya geldiler. Ancak Vali Hüsnü Çakır, Ordu çev-

resinde kanuna mugayir önemli bir olay olmadığını ve bazı küçük sorunları 

da kendilerinin rahatlıkla çözebileceğini söyleyerek mahkeme üyelerini 

geri gönderdi.50 Valinin bu açıklamasına rağmen 1930’lu yılların başla-

rında bile Ordulu Müslüman kadınların özellikle kılık kıyafet konusundaki 

yeniliklere yaklaşımları erkeklere göre daha farklıydı. Her ne kadar sosyal 

hayatın içine girmiş olsalar da bunlar, ayaklarındaki çarıklardan, önlerin-

deki peştamallarından ve üzerlerine aldıkları çarşaflardan vazgeçecek gibi 

görünmüyorlardı.51 

7. Sonuç 

XX. yüzyılın ilk yarısında Ordu, sosyal hareketlilik yönünden oldukça 

dikkat çeken bir yer oldu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında iskelenin de etki-

siyle Ordu çarşısının yoğunluğu giderek arttı. Dünyanın çeşitli yerlerinden 

gelen şirket kumpanyaları, Ordu’ya ekonomik getirinin yanında sanatsal 

ve kültürel unsurlar da kazandırdı. Bu dönemde şehirdeki bazı gayrimüs-

limlerin sayesinde, Ordu’nun eğlence hayatı oldukça hareketlendi ve renk-

lendi. Kahvehaneler, gazinolar, sinema ve tiyatro etkinlikleri, Ordu halkını 

bir araya getirdi ve onların dünyevi bakış açılarına yeni temalar ekledi.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan yeniliklerden, ülkenin diğer yerle-

rinde olduğu gibi Ordu da payını aldı. Açılan yeni okullar ve kurulan ce-

miyetler sayesinde halk, daha bilinçli ve organize olmaya başladı. Özel-

likle millet mekteplerinin kurulması ve akabinde halkevlerinin açılmasıyla 

halkın ufku daha da açıldı. Tün bunların sayesinde Ordu’nun geleneksel 

sosyal yapısı, yerini modern bir anlayışa bırakmaya başladı. Buna bağlı 

olarak şehirde, zaman içerisinde elit bir kesim oluştu. Bu kesim, şehrin yü-

zünü belirleyen bir unsur olarak çok partili sisteme geçene kadar burada 

etkinliğini sürdürdü. Düzenlenen eğlence programları, sportif faaliyetler, 

sanatsal sergiler ve gösteriler, av partileri bahsedilen kesimin toplum üze-

rinde bir nüfuz oluşturmasında oldukça etkili oldular. 
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OTTOMAN PRIMARY EDUCATION DEVELOPMENT IN 

ALBANIAN VILAYETS (XIX-XX CENTURIES) 

 

Hasan BELLO 

 

Management and organization of free primary education by the state 

authorities is a phenomenon that appeared during the French Revolution.1 

In the XIX century, primary education was considered in many countries a 

necessary and effective tool for indoctrination of citizens with the spirit of 

loyalty to the state and the sovereign. Therefore, during this period were 

established central institutions that dealt with its administration and 

management in England, France, Russia, Germany, Italy, Austria, Prussia, 

etc., and simultaneously in the Ottoman Empire. Since the establishment 

of the Ottoman Empire, elementary schools (sıbyan mektepleri) were 

present almost in every neighborhood and village. During the Tanzimat 

period, they were the most widespread institutions of time.2 A European 

traveler wrote that these schools were spread in the Ottoman state at the 

same levels with those in England and France.3  

In France, primary education became compulsory in 1881-1882 and the 

same as in the Ottoman Empire belonged to religious communities. The 

central authority established for the first time a separate directorate for 

education affairs, in 1824 as part of the Ministry of Church and Public 

Education Affairs (Ministère des Affaires et de l`Institucion 

Ecclèsiastiques Publique). Later, this department became subordinate to 

the Ministry of Internal Affairs. Even in Prussia, during this period, the 

Directorate of Education Affairs was subordinate to the Ministry of the 

Church.4 In Germany, primary education became compulsory in 1819, in 

Japan in 18725  and in England in 1880. 6  

One of the reforms that laid the foundations of modern English 

education was that of Prime Minister (1870), named “Education Act”. The 
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purpose of this reform was the standardization of primary education. In this 

period, more than 2 million out of 4 million children who had reached the 

age of primary education did not go to school in England. One million 

children attended schools of English church, while a million others 

attended schools that were outside the government control. This reform 

was met with opposition from the Protestant Church and other religious 

denominations which criticized the secular state schools.7 In the Ottoman 

Empire, primary education became compulsory in 1824 with ferman of 

Mahmud II, but this reform was not implemented in reality.8 

Primary schools (sıbyan mektepleri) were the fundamental educational 

institutions in the Ottoman Empire. But over time, due to lack of 

modernization and reform, the importance of these schools was reduced. 

Since the majority of these schools were opened and held with the income 

of waqfs, they were obliged to implement programs imposed by them.9 

Such schools existed in every village and neighborhood of the Ottoman 

Empire. They were one floor schools and were constructed with stones. 

Their goal was to teach children who had reached the age of literacy, 

reading and writing, the basic principles of Islam and to read Koran. 

Regarding the teaching method mainly, the main one was that of 

memorizing the content. Teachers were graduated in madrasas. But such a 

task was often conducted by the muezzins and imams of mosques, since 

these schools were often located close to religious places.10 

 For the first time, there were efforts to reform these schools during the 

period of Abdylmexhid (1823-1861). In 1845, after the creation of “Interim 

Education Assembly”, it was drafted a detailed project according to which: 

all primary schools in every neighborhood had to be modernized; for 

teachers who taught in these schools was issued a directive regarding 

subjects that had to be conducted; there was a prohibition to teach for those 

who did not have proper educational background; It was arranged the way 

of taking a test according to classes, etc.11 Ministry of General Schools was 

established in order to control the implementation of this directive.  

Another attempt to reform primary schools is also the Order of April 8, 

1847. It constituted a synthetic program that arranged the Ottoman primary 

school as an organized structure, easily controlled by the state and extended 

                                                           
7 Ibid. 
8 Hasan Ali Koçer, Türkiye`de modern eğitimin doğuşu ve gelişimi, Ankara: Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, s.35. 
9 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, TTK, Ankara 1999, s.57. 
10 Ibid., s.58. 
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from the center towards the periphery.12 Based on the order of April 8, 

1847 a unique program would be developed in all primary schools of the 

Ottoman Empire. According to the Ored, the primary education was 

compulsory for all children who have reached the age of six years.  Hodjas, 

Moolas, imams and village elders were responsible to inform state 

authorities about those parents who hade children of this age, and hadn’t 

sent them to school. 13 On the other hand, the Order recognized the right of  

parents to send to primary schools children aged 4-5 years. In this way, 

these schools played to some extend the role of pre-school institutions.  

Teaching in the primary schools lasted four years. At the end of the 

fourth year, it was conducted a general exam and if the student was 

successful, he attended the Intermediate Cycle School (rüştiye mektebi). 

Otherwise, he was forced to stand for 2-3 other years at the primary school. 

According to the Order, all teachers were obliged to prepare pupils during 

four years, so that when the time came, they enjoyed the opportunity to 

advance in other cycles of the education system.14 In the Order was stated 

that the success or failure of pupils, depended not only to their work, but 

also to the pedagogical skills of teachers. The Order predicted the position 

of the teaching assistants (Kallfa), who assisted the pedagogic staff of the 

primary schools. 

While teachers would work with good pupils, assistants had as their 

main task to work with weak pupils. This method would increase the 

interest of all categories of students. For the professional training of 

teachers, the Order predicted assignment of inspectors, who would explain 

to them the most advanced and effective teaching methods. Classes would 

be mixed, boys and girls, provided that they would sit separate from each 

other. The incomes of teachers in primary schools would be ensured by 

contributions of parents. But if the pupils came from families with a 

minimum income and were unable to provide this contribution, salary of 

teachers would be ensured by the state. This increased the care of the state 

towards the primary school teachers and for the first time considered them 

as an integral part of the Ottoman administration and educational system.15 

 This was a qualitative leap for the improvement of traditional 

education. Elementary schools were not considered anymore as institutions 

of no importance, where pupils could only learn to read and write, but they 

were considered as the first link of the Ottoman educational system. This 

was also obvious regarding the status of teachers in these schools, who 
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were regarded as state employees. The regulation anticipated as well the 

opening of museums, libraries, science journals, etc. 

In 1857, after the creation of the Ministry of Education, primary schools 

started to have an increasing attention. These efforts went further in 1863 

when in 36 primary schools of Istanbul, it was implemented a pilot project, 

with new teaching methods. Teachers were also provided a permanent 

salary from the government. The presence of these schools in the Albanian 

vilayets was noticed even earlier. Indeed, the need to increase their number 

was ascertained in many documents. Thus, on July 11, 1858, at the request 

of the inspector Vehbi Efendi in the kaza (district) of Dibra e Madhe, which 

was part of the Sanjak of Ohrid, five primary schools were opened.16   On 

July 30, 1861, in order to strengthen the religious sentiment in some areas, 

the Ministry of Education considered as appropriate that instead of the 

Intermediate School Cycle (rüştiye mektepleri) to open 2 primary schools 

(sıbyan mektepleri) in Mat, Shpat, Pejë, Gorë, Gjakovë and Dibër.17 

In 1869, instigated by the famous personality of the Ottoman Empire, 

The Minister of Education, Safet Pasha (1867-1871) entered into force 

“Regulation of Public Education” (“Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi”).18 

In this Regulation, primary education was considered of primary 

importance. According to the “Regulation”  

1) In every village or neighborhood had to be opened a primary school 

(sıbyan). In neighborhoods and villages inhabited by people with Ottoman 

citizenship of various religious affiliations, had to be opened special 

schools for every community. 

2) Primary school teachers would be selected and appointed in 

accordance with the Regulation. 

3) Education cycle in primary schools would last 4 years. But after this 

time, could stand pupils who wanted to learn Koran by heart. 

4) In neighborhoods or villages where there were two primary schools, 

one of them had to be for girls. In places where there was a primary school 

for girls, they would be admitted to the same school where boys studied, 

provided in classes theory would sit in a separate row. 

5) In primary schools for girls, of all teachers had to be females. Except 

the cases when there were no professionals, to conduct this task would be 

assigned elder people, recognized as ethical and experienced. 
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As we see, the Ottoman state was pursuing a policy which would 

provide the required conditions for primary education starting from the 

center to the periphery.  

Children who had the appropriate age and were obliged to have primary 

education could  exempted from this obligation only in the following cases: 

if the doctor authorized by the government issued a report according to 

which, due to physiological or psychological conditions it as impossible 

for the child to attend the school; when children of poor families were 

obliged to ensure the economic survival; if the child lived in a distance 

more than 30 minutes away from the place where the primary school was; 

if in the village where the child lived there was no school or when the 

school was overloaded and had no benches fort hem to sit; in Cases whent 

eh child received education from private tutors.19  

According to the “Regulation” these subjects would be taught in 

primary schools: the ABC, Koran, education, basics of Islam, writing, 

mathematics, Ottoman history, geography, etc. Changes in the program 

could be made only with a special permission of the Ministry of Education 

and the exams could be given before a committee consisting of the elders 

of the neighborhood or village where the school was located.20 Teachers of 

these schools had to be Ottoman citizens who had finished the school 

teacher. They were obliged to respect school rules or otherwise would be 

fined. If the violation was repeated, they would be dismissed. 

Pursuant to the “Regulation”, in public and private schools of the 

Ottoman Empire it was forbidden to exert violence against students or use 

offensive words due to any fault or when they hadn’t done the homework. 

Disciplinary measures for students would be given depending on the error 

that was committed, otherwise the school directors and teachers would be 

punished. Construction of primary schools (sıbyan mektepleri), repair and 

teachers’ salaries would be ensured by the population of the neighborhood 

or village where they worked as teachers. 

Although the “Regulation” of 1869 anticipated reformation and the 

spread of primary schools in the entire Ottoman Empire, but in the 

provinces this directive was not implemented properly. This was for two 

main reasons: firstly, it was the difficult political and financial situation 

and secondly, the statesmen of the Ottoman state during the Tanzimat 

period, given that these schools were under the influence of the ulema21, 

chose to open new schools, not being under this influence. The creators of 

the Tanzimat reforms, seeing the resistance of the conservative class, 
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followed a policy which more than changing the old system focused on the 

establishment of new insitutions. Thus, in 1863, it was though that along 

with the reformation of primary schools (sıbyan) it was necessary to open 

some elementary schools of a new model, of a level above them, called 

iptidai. In practice, this became possible only in 1872 when there were 

opened three such schools. This dilemma associated with primary schools 

(sıbyan apo iptidai)) continued for a long time. Ottoman statesmen of the 

Tanzimat era despite efforts were less successful in terms of reforming 

primary education.22 This happened also due to the fact that primary 

schools had a lack of personnel. Therefore, Ottoman state had to hire 

individuals who graduated in madrasas, the reason why these schools 

remained for a long time under the influence of that spirit.23  

During the period of Abdylhamid II (1876-1908) primary education 

was considered of great importance as an indispensable tool for eradicating 

ignorance. In 1877 the local administration of the Sanjak of Dibra, part of 

the Manastiri Vilayet, on the basis of need that the population of the area 

had, propounded the request for the opening of 30 primary schools. Despite 

major financial difficulties, this request was fully supported by the 

Ottoman government.24  

For the reformation of the Ottoman primary education, a modest 

contribution was given by Albanian personalities. Thus, in 1880 the 

inspector of education in the Vilayet of Shkodra, Daut Efendi Boriçi, was 

appointed as inspector general of schools for the entire area of Anadoll 

Anatolia. 25 On May 16, 1887, in order to deal with the issues of education 

it was created a commission headed by Ali Hajdar Efendiu. This committee 

took into consideration also problems of primary education in the vilayets. 

Based on the information gathered, it ascertained that the suburbs had more 

than 1000 primary schools; in most of them teaching conditions were very 

difficult, and it took place only two or three months a year; teachers were 

unqualified; and to improve the situation it was urgent to open 100-200 

iptidaie schools 100-200. In order to improve the situation, the commission 

made also several decisions, such as: 

1) Depending on the number of teachers, primary schools were to be 

built according to the needs and urgency of every vilayet. To meet these 

needs, financial support for local population was necessary while a part of 

it had to be allocated from the education budget of each vilayet. 

2) In order to financially motivate teachers of iptidaieve it was 

obligatory to utilize a part of the budget as well. 
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3) There would be no more money used for high schools in the suburbs 

(idadie) and this money had to be used for renovation of the building of 

iptidaie schools. 

4) Primary schools in villages were to be repaired and besides some 

holidays they had to stay opened all year round. 

5) Reforming teaching methods in schools, villages and towns was 

indispensable. 

6) Subjects of study in primary school had to be precisely defined. In 

these schools children were to be conveyed knowledge spiritual and 

material needs in accordance with the age they had. 

7) Education cycle in iptidaie schools lasted 4 years. 

8) In order to meet the needs of teachers in each vilayet center a 

pedagogical school with a dormitory had to be opened. 

9) Intermediate Cycle Scools (rüştiye) had to merge with idadiet 

schools, buildings and their budget had to be given to iptidaie primary 

schools. 

10) In small towns, where there were no iptidaies, school buildings of 

Intermediate Cycle (rüştiye) had to change into iptidaie primary schools. 

11) In towns where there were such problems, when in the iptidaie 

school building had to be included also classrooms for intermediate cycle 

schools (rüştiye).26 

 

 

 

 

 

 

Table 1: Albanian primary schools in the Albanian vilayets (1892-

1893)27 

 

Vilayet Primary school 

(sıbyan mektepleri) 

Primary school  

(iptidaie mektepleri) 

Total 

Shkodër 75 26 101 

Kosovë 386 59 445 

Manastir 275 176 451 

Janinë 61 66 127 

Totali 797 327 1124 

                                                           
26 Ibid., pp.81-82. 
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In 1891 the curriculum of iptidaie schools in the vilayets was unified 

with the curriculum of equivalent schools in Istanbul. With little changes 

in favor of religious and moral subjects this programme continued to be 

applied until the final years of the Ottoman Empire. In some rural areas 

often it was added was added a subject which dealt with professional 

training of pupils in the field of agriculture and farming. In 1900, according 

to Minister of Education Zühdü Ahmet Pasha, there were 29.130 primary 

schools in the entire Ottoman Empire, which were attended by a total of 

899.932 pupils. 28 

Table 2: The curriculum of iptidaie primary schools (1891)29 

Subjects Year I Year II Year  III 

Alphabet 12 - - 

Koran 12 6 5 

Reading Koran 0 6 2 

Basics of releigion 2 3 3 

Moral - 2 2 

Ottoman literature - - 2 

Orthography 3 3 2 

Reading 3 2 1 

Introduction to Ottoman 

History 

- - 1 

Introduction to Ottoman 

geography 

- 2 2 

Arithmetics  1 2 2 

Handwriting  1 2 2 

 

Table 3:  The number of students studying at public and private iptidaie 

primary schools in Albanian vilayets (1905-1906) 30 

Vilayets State schools Private schools 

Boys Girls Mixed Boys Girls Mixed 

Shkodra 56 9 74 - - - 

Kosova 351 20 129 24 2 31 

Manastir 212 16 319 23 11 52 

Janina 124 4 2 33 4 3 
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In 1905-1906 in Skopje, Prizren, Manastir and Janina were opened 

schools for the education of primary school teachers (iptidaie). 31 This 

came as a result of the need that Albanian population had for these schools. 

At the beginning of XX century, the Ottoman administration would pay 

special importance to the opening of the elementary schools in Albanian 

vilayets. Such an initiative took place due to the massive spread of Austrian 

and Italian schools, which were considered as hearth for education of 

Albanian students with nationalist ideas.  On November 16, 1911, the 

Ministry of Education sent to the government , the draft reform of the 

educational institutions that would be undertaken in the Albanian vilayets, 

which, after being reviewed and approved by the State Council, it was 

decreed by the Sultan. According to this reform, in order to quickly take 

measures to open primary schools necessary in the vilayets of Albania, it 

was decided to send two skilled employees with extensive competence and 

titled “officials of establishing schools”. One of these officials would be 

sent on service to the provinces of Janina and Manastir, and the other to 

the provinces of Kosova and Shkodra. 32  

The reform included also a rigorous procedure regarding the 

appointment of teachers. According to paragraph two, teachers would be 

selected and appointed by “founding school officials” among those who 

were licensed from normal schools, after undergoing a specific 

examination. Teachers must declare in advance with which letters did they 

want to conduct teaching of the language, with Albanian, Arabic and Latin 

alphabet? This preference would be written down in the register and they 

were required to hold accountable for their performance. Appointment of 

teachers in cases of emergency, could be done by local authorities only 

after they had received the consent of “the founding school officials” 

For those teachers who chose to speak Albanian, but did not know the 

alphabet of this language, in normal schools of Albanian vilayets a branch 

to learn this alphabet would be opened within two months. The premises 

and books would be ensured by normal schools and their dormitories, or 

by “founding school officials”. 

Selection, appointment, allocation of salaries and dismissal of teachers 

who would serve in the branches of normal schools was also the 

competency of “founding schools officials”. The branch would be like a 

normal class that is why salaries and expenses for the opening of branches 

would be paid from the normal budget chapters.33 
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Founding schools officials had to immediately divide among them 

geographic areas of Vilayets and determine the amount of schools needed 

to be opened on the basis of the loan granted; the number of teachers, the 

residents of each area and its importance in terms of the position and the 

number of students who would attend school. After that, officials had to go 

to every district and village of Albania to meet the chiefs and elders and to 

consult them about school improvement if they ever existed before, or 

about the opening of new schools and with what alphabet would they 

conduct lessons. At the end of the talks, a statement had to be issued by 

them. If there were objections to the choice of the alphabet, officials would 

notify the head of Vilayet. In such cases, the opening of school was 

temporarily suspended until the above authority would decide which 

alphabet would be used.  

In important areas, founding schools officials could open two schools 

at the same time or with the same alphabet, ore one with the Latin alphabet 

and the other with Arabic alphabet. For the construction of new schools 

they had to act according to the project of construction and the 

modifications that would be considered necessary. A special care had to be 

shown so that schools met hygienic conditions, to have a garden, divided 

into small parcels so that students practiced farming. It was also a 

competence of these officials to determine school location and size, by 

taking into account the opinion of the elders of the villages. If in a school 

for various reasons, a teacher was dismissed, then it was a competence of 

the education director in the vilayet to send a teacher fulfilling the 

requirements of the previous one, by notifying for this action the founding 

school official. Teachers had to be paid for travel expenses, depending on 

the remoteness of the country where they would serve. All costs for 

construction, reconstruction or loans to be used for new schools were a 

direct competence of founding schools officials. 

In order to assist students to the Albanian vilayets, they were given for 

free books such as: Koran, ABC, Arithmetic, Ottoman geography, Islamic 

history, reading books. 34 In the first year this help was provided by the 

founding schools officials, while in the following years it would be 

provided by the village elders according to the list prepared in advance. 

Civil administration authorities were obliged to provide to founding 

schools officials their full support, so that they would fulfill to the utmost 

goals and implement instructions coming from the Ministry of Education. 

If it was necessary, they could be accompanied by gendarmerie forces. 

Inspection of urban schools and gymnasiums, and reporting to Ministry of 

Education about their performance was also part of their competences.35 
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THE TURKISH REPUBLIC`S ATTITUDE TOWARDS THE 

ITALIAN INVASIONS OF ALBANIA AND KING ZOG 

 

Hasan BELLO 

 

In early 1939 relations between Albania and Italy had entered a critical 

phase. Mussolini and Ciano were preparing for the invasion of Albania, 

but they wanted the action to be done by avoiding the opposition of 

Yugoslavia. Therefore, they sought to convince Yugoslavian Prime 

Minister Stojadinovic of agreeing to their plan, of course, by promising 

some concessions1. This would be a real solution for them, as this would 

end the Balkan Pact and would push Yugoslavia completely in the arm of 

the Nazifasist Bloc2. But Prince Paul, who opposed Yugoslavia`s position 

toward the Axis countries, expelled Stojadinovic from power on 4 

February and replaced him with General Dragica Cvetkovic. 

Another event that accelerated the Italian invasion of Albania was the 

invasion of Czechoslovakia by Germany on March 25, 1939. In Rome 

came news that Berlin intends to control Albanian oil. The same day, Ciano 

asked the German representative about Berlin`s opinion if Italy would 

bring its troops to Albania. The answer was suggestive, that Germany had 

no goals in any Mediterranean area, which the Führer considered as the 

Italian Sea3. 

King Zog believed that the League of Nations and especially England 

and France would not allow a landing of Italy in Albania, so everywhere 

opened the news that Italy had forcibly imposed a prototype agreement on 

Albania4. But the situation was different, as London favored the absolute 

presence of Italy in Albania. This plan coincided with Anglo-French efforts 

to form the so-called Front of Peace in the East and Southeast Europe to 

prevent further expansion of Germany; for the creation of the anti-Soviet 

front, but also as a maneuver to put pressure on Yugoslavia and Greece in 

order to keep these two states in the orbit of their politics5. 

Albanian-Italian aggravated relations were followed with great 

attention in Ankara. On February 25, 1939, in one of the most popular 
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newspapers of the time "Ulus" on the first page was published in large 

letters the article "Albania under Italian threat!"6. Albanian Minister of 

Tourism to Turkey, Asaf Xhaxhulli, reported that this tense news taken 

from London had been read a day earlier in Ankara's radio and the 

following day it was published in all Istanbul newspapers. According to 

him, the Turkish press maintained a hostile attitude towards Italy and did 

not miss any occasion to magnify this news in an alarming manner7. But, 

time showed the opposite. Rome's pressure on King Zog to accept the 

conditions that turned Albania de facto into an Italian protectorate 

increased continuously. 

On April 1, 1939, to disprove the Albanian-Italian contradictions and 

to find a common language, King Zog sent Minister Zef Serreqi in Rome. 

He was immediately received by Mussolini and Ciano and handed over the 

project agreement on April 2, accompanied by Mussolini's ultimatum, to 

give an answer by 12:00 pm on April 6th8. The king refused to accept these 

demands and was determined not to accept any concessions that would 

jeopardize the independence and integrity of Albania9. On April 5, the 

Albanian Parliament rejected Italian proposals and drafted some counter-

proposals presented by Mehdi Frashëri and Foreign Minister Ekrem 

Libohova to Italy's representative to Tirana, Francesco Jacomoni10. On 

April 5th, the newspaper "Cumhuriyet" published the article "Italy is 

preparing to invade Albania"11, where it was written that the newspaper 

had information that Italy was preparing to annex Albania and that for this 

purpose at the port of Brindisi were charged 20,000 Italian soldiers12. On 

April 6 in this newspaper, the article "What will Italy do?"13 was published, 

criticizing its recent moves and arguing that the occupation of Albania 

would be an eventual risk for the whole Mediterranean. 

The April 7th Italian aggression was widely reflected in the Turkish 

press. The Cumhuriyet newspaper published a photograph of the Italian 

fleet attacking Durrës and Prime Minister Chamberlain's statement in the 
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House of Commons, according to which none English interest in Albania 

was threatened14. 

With the invasion of Albania, the peaceful politics that Turkey had 

pursued with efficiency were unexpectedly faced with a risk. Secretary 

General of the Foreign Ministry, Numan Menemencioğlu, on April 7, 

called the German Ambassador to Ankara, Hans Kroll, and urged to meet 

with him urgently. In his memoirs, the German diplomat wrote that the 

meeting took place after a few minutes and that a senior Turkish official 

with a red and serious face had informed him about the Italian attack on 

Albania. He presented this movement as detrimental to Turkish-German 

relations, and expressed in the words: "Dear friend, all our efforts so far 

went blank."15 

Albania's annexation by Italy shaken the foundation of the security 

system Turkey had been trying to establish for 20 years. In Ankara, this act 

was considered as a homicide to the Balkan Alliance16 itself and created an 

unclear situation as Italy was labeled as a dangerous enemy to Turkey. The 

Turkish government assumed that Italy would not stop but it would use 

Albania as a point of support. According to Ankara, this attack was not the 

end, but the prologue of an expansion that would continue. By Turkish 

politicians, this act was perceived as fulfilling Mussolini's aspiration for 

the re-creation of the Roman Empire, which in itself included many 

Turkish territories17. 

Italy and Germany had taken a step in the Balkans which was 

considered as a security zone by Turkey18. What made the situation worse 

was that this invasion came shortly after that of Czechoslovakia, which for 

Turkey was indicative that Axis powers had a concrete plan. However, the 

Italian invasion of Albania had a negative impact on Turkish-German 

relations19. This was also due to the official announcement made on the 

day of the attack in Berlin: "Germany expresses its fullest understanding 

of the defense of Italian interests in this region and would not understand 
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or approve the intervention of the Western Democratic Powers, which have 

no interest in the region if they would intervene to oppose the juridical 

position and action of our Axis partner"20. According to Hans Kroll, 

Ciano's and Italian representatives` attitudes fully corroborated Turkey's 

doubts. But he adds that there was another reason that would aggravate the 

situation. Albania had once been part of the Ottoman Empire, and Turkey 

was not a foreign country, but a brother state. The justifications of German 

diplomats that they had no information on the Italian attack on Albania 

further increased the distrust of the Turkish government to Germany21. At 

a meeting Hans Kroll held with Prime Minister Refik Saydam, the latter 

told him that Germany's attitude to the invasion of Albania had forced the 

Turkish government to come to the conclusion that Berlin held an adoptive 

attitude towards Italy's aggressive policy and an opposite one towards 

Turkey. According to the Turkish Prime Minister if Mussolini had not 

informed the German government of the attack he would take against 

Albania, this showed that Italy did not feel the need to take into account 

the opinion of Germany, which made the situation even worse22. 

The Italian invasion of Albania by the Turkish government was seen as 

a sign of gratitude Hitler made to Italy, leaving her free hands as she had 

quietly accepted the annexation of Austria. This was also indicated by the 

favorable attitude the German press had to the recent movement of Italy. 

Former Foreign Minister Tevfik Rüştü Aras, an old friend of Albania who, 

during this invasion, served as ambassador of the Turkish Republic to 

London, telephoned the Yugoslavian representative in Paris, Puriç and 

asked that the government to send a division to aid Albania. In his 

memoirs, Tevfik Rüştü Beu writes that the ambassador of Italy in Ankara 

was informed about this conversation. Immediately he had requested a 

meeting with Foreign Minister Şükrü Saracoğlu, who had been asked for 

explanations regarding the above event23. 

An even more advanced attitude was maintained by former Secretary 

of Mustafa Kemal, Hasan Rıza Soyak, who in his memoirs wrote that if 

Ataturk had been alive, he would not allow fascist Italy to settle in Albania. 

According to him, in the face of this aggression he would even put the army 

in motion24. Without going into discussions about these benevolent25 and 

hypothetical thoughts of Hasan Rıza Bey, what is worth mentioning is the 
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predisposition that existed in the high circles of Turkish politics towards 

Albania. 

To keep Turkey tied to its traditional policy, as a neutral country and to 

neutralize the influence of the Balkan Pact against this invasion, on the day 

of the attack on Albania, Führer's Foreign Minister Ribbentrop appointed 

as Germany's ambassador to Ankara one of the most trusted people, Franz 

von Papen26. In his memoirs, Papen writes that the Italian attack on Albania 

from Turkey was considered an attack on the Balkans itself27. This was 

confirmed by a conversation with President Ismet Inonu, where he 

underlined the concerns and great suspicions that he had raised in Ankara 

on the fascist Italy's aggression over Albania28. 

On April 9, 1939, in an article published in the newspaper 

"Cumhuriyet" by renowned Turkish journalist Nadir Nadi after describing 

the collapse of Tirana and Shkodra in the hands of the Italian army, the 

Western powers were criticized about their unwillingness to support 

Albania. He raised the question of what had pushed Mussolini to annex a 

small and poor country in economic resources, and replied that his goal 

was the expansion to other countries29. There were also scriptures that 

called for interventions and that the Balkan Alliance should play its role 

and assume the responsibilities for which it was established30. The British 

ambassador reported to Foreign Office on April 10, 1939 that the Turkish 

Foreign Minister had stated that he had hoped that England and France 

would take a more permanent stance, even one action against Italy. The 

British ambassador also reported that the Foreign Office's approval attitude 

was weakening the confidence and initiative of the Turkish government 

and was exerting an influence of desperation on the Balkan states31. While, 

for the Foreign Office, this was at odds with British interests because 

Turkey was the key to Balkan solidarity32. 

On April 14, 1939, in an editorial of the newspaper "Cumhuriyet", it 

was stated that the invasion of Albania had caused a general upheaval in 

the Balkans. While in these states a disturbing wind was blowing, talks 

were held in Paris and London. All the big and small governments, feeling 

unsafe, were taking measures to secure their independence. According to 
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him, any crisis arising from these invasions seemed deeper, more violent, 

and proceeded with another33. 

King Zog's inability to organize an armed resistance, as he missed the 

support of the Great Powers and the neighboring countries34, forced him 

together with the Queen and his suit to go to Greece. He organized only a 

symbolic endurance, which would tell the whole world that the Albanian 

people had waited for fascism with weapons in their hands35. 

The Greek government and Prime Minister Metaksas did not welcome 

the presence of King Zog on Greek territory. Immediately he took steps to 

minimize the consequences that such a presence could bring to him. As he 

feared the Italians' aggressive reaction, on April 8, through a Greek 

representative in Rome, he informed Mussolini that the King and his suite 

(113 people) would not be allowed to organize any political activity in the 

Hellenic territory36. This attitude was welcomed in Rome. On 9 April 1939, 

Mussolini urged Italy's representative to Athens to express his pleasure to 

Metaksai for his attitude towards Zog and to thank him for all the measures 

taken to prevent his manifestations, which could shade the friendship that 

united these two countries37. This attitude reflected not only the desire to 

express the neutrality of the Greek government against the invasion of 

Albania, but also the tendency to ignore the legitimacy of the King of 

Albania and to create the cause for the cessation of the continuity of the 

Albanian state by questioning its international recognition38. It seems that 

the Greek government has exerted considerable pressure since on April 10 

Zogu expressed his intention to leave Greece within four days. But this did 

not happen because of the state of health of Queen Geraldine. King George 

then intervened and allowed Zogu to stay in Greece until the Queen 

recovered completely. During these weeks Metaksai took measures and 

assured that Zogu would stay in Greece for his own account, in the home 

of an Albanian near Larissa, far from the Albanian border39. 

Turkey refused to accept the new state of affairs in Albania and 

continued to recognize the privileges and immovable diplomatic 
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immunities of the Albanian minister and his staff40. Starting from this 

friendly attitude of Turkey, on April 16, 1939, from Larissa of Greece, 

King Zog ordered Foreign Minister Ekrem Libohova to call the Albanian 

Minister to Ankara, Asaf Xhaxhulli, to meet the President of Turkish 

Republic and declare that the King, together with the Royal Family and the 

government, wanted to move to Turkey. At the meeting that Asaf 

Xhaxhulli held with Foreign Minister Şükrü Saracoğlu, the latter informed 

that Turkish President Ismet Inönü invited King Zog, his Royal Family, the 

government and other people by expressing that they could come to Turkey 

and consider Turkish land as a second homeland. In addition, the Turkish 

government ordered its ambassador in Athens to submit to Foreign 

Minister Ekrem Libohova that he was at the disposal of the King. On this 

occasion, King Zog sent a telegram to the President of the Republic of 

Turkey, expressing his most heartfelt gratitude for the great generosity he 

showed at such a critical time when other states were shaken by fascism41.  

The Turkish ambassador in Athens asked the Albanian government for 

a list of names of people who wanted to go to Istanbul. A delegation headed 

by Prime Minister Koço Kota, Parliament Speaker Hiqmet Delvina and 

Education Minister Abdurrahman Dibra left for Athens and handed 

Turkish Ambassadors three lists. On the first list, which had 12 members, 

were listed the King together with the Royal Family; in the second list of 

9 people was part of queen's escort, and in the third list, which consisted of 

57 members, deputies, ministers and manservants of the King42. Upon 

arrival in Turkey, King Zog planned to host a meeting with delegates 

appointed by the Albanian colonies of Turkey, Romania, Bulgaria, Egypt, 

America, France, and Yugoslavia and to form the National Defense 

Council in Istanbul. This Council would then also decide on the design of 

the policy to be followed, the financial issues and other problems that had 

to do with the interests of the homeland43. 

In the framework of preparations to leave Greece on April 28, 1939, 

Prime Minister Koço Kota informed the Greek government that King Zog 

along with the Royal Family and his government on May 2 would go to 

Istanbul. On May 3, the Royal Family, left Greece and arrived in Turkey44. 

The Istanbul Prefecture announced to the Foreign Ministry that the King's 

special train and the suite of 78 people had arrived at Sirkeci Station at 3:10 

pm. At the time of arrival, Vali (prefect) along with the Police Director 

went to the carriage of the Royal Family and welcomed them. The King 
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thanked the government and Turkish authorities both for their hospitality 

and for the interest they were showing to them45. After pulling the baggage, 

they headed for the Beyoğlu neighborhood to be located at the Pera Palace 

Hotel. The arrival of the Royal Family in Istanbul drew the attention of the 

local and European press. The agencies of these countries, according to the 

newspaper "Cumhuriyet", urgently sought information and photographs 

about the Albanian Royal Family46. 

According to scholar Bernd Fischer, King's stay in Turkey was more 

entertaining. Turks having the same religion as the King, showed much 

more hospitality and treated Zog with much care. In Istanbul, the King 

found many of his supporters with whom he was able to meet, as the Turks 

feared much less Italians than the Greeks. But anyway, Turkish hospitality 

had its limitations. Despite the fact that the Turkish government had never 

accepted the Italian invasion of Albania and allowed the King Zog's 

Albanian legacy to remain open, President Ismet Inönü made it clear to 

Zog that he would prefer the King to avoid a visit in Ankara47. 

Queen Geraldine years later confessed that she hoped Zog would stay 

in Istanbul, as he felt there as in his home. The King spoke very good 

Turkish and was still very familiar with the environment he had been 

during the youth years. Geraldina recalls how Zog had walked around the 

city, showing all the places where Skanderbeg had grown up, and the 

places where he had been studying in the Ottoman capital48. 

At the end of June 1939, King Zog held a meeting with Turkish 

President Ismet Inönü in a summer residence in Jallova (Yallova - coastal 

area not far from Istanbul-H.B)49. The president suggested the King to go 

to France or England, since the post-war future would be located there and 

if these two states would consider it their ally, the whole world would do 

the same thing. Ismet Inönü also promised King Zog that wherever he 

would go, the ambassadors of Turkey would be at his disposal to help him 

with any problems, that the royal Albanian government would function 

regularly on the basis of its program and that the Albanian legates would 

have the same diplomatic status that had previously been, equal to the 

legacies of other countries. The 6-hour talks with President Inönü in 

Jallova, the King would define them as warm and friendly. He conveyed 

himself to the vapor, and after being saluted with these words, they split50. 

                                                           
45 Bilal N.Şimşir, Türkiye-Arnavutluk…, s.29. 
46 “Eski Arnavud Kralı sabaha karşı hususi trenle Sirkeciye geldi”, Cumhuriyet, 3.5.1939, 

s.1. 
47 B. Fischer, King Zog…, p.287. 
48 J. Dedet, Geraldina…, f.220; B. Fischer, King Zog…, p.288. 
49 B. Şimşir, Türkiye-Arnavutluk…, s.29. 
50 H. Selmani, Nga notimet…, f.428. 
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Although Zog seemed pleased, he had decided to leave Turkey. A 

decisive factor for this may have been the words that were spreading more 

and more, and the Turkish government was seriously taking over, that the 

Italians had sent two Albanians to Istanbul to kill the King. But more 

important is that Zog hoped to rise in power again, and this could only be 

done with the help of a Power. King Zog hoped that at the end of the war 

he would be on the side of the victors. Therefore, the British ambassador 

in Ankara informed of his desire to settle in London. The answer came in 

mid-June, only after pledging that he would not undertake any political 

activity in England51. 

On August 30, 1939, the Albanian government under the leadership of 

Prime Minister Koço Kota met at the Albanian Legation Offices at "Kunt 

Palace" in Istanbul. There they read all the protests and telegrams that 

would be sent to the President of the League of Nations in Geneva on the 

Italian invasion of Albania. The Council of Ministers decided that as a 

delegate in LN to protect the rights of the Albanian people to go the 

Albanian Charge d'Affaires to Paris, Milto Noçka and Dr. Genci Naçi. 

Also, the Albanian Minister in the Republic of Turkey, Asaf Xhaxhulli, 

was sent to Ankara to make the necessary assurances to the Turkish 

government that the Turkish representative in LN, Necmettin Sadak, 

supported the Albanian representatives, against Italy. The Turkish 

government assured Assaf Xhaxhuli that its representative to Geneva 

would support Albanian delegates with all his power. Even before leaving, 

Necmettin Sadak, visited the Albanian legacy in Istanbul. 

There he talked with Prime Minister Koço Kota, Minister Asaf 

Xhaxhuli and Colonel Hysen Selmani to whom he informed that he was 

ordered by Foreign Minister Şükrü Saraçoğlu to support the thesis of 

Albanian delegates. He then asked for their names, because before he went 

to Geneva, he would go to Paris. This case was used by representatives of 

the Albanian government who proposed to Turkish delegate, Necmettin 

Sadak, to meet with King Zog in Paris. This proposal was welcomed and 

the prime minister immediately informed the King about the visit that 

would be made by the Turkish delegate. 

 

At the meeting that Necmettin Sadak held with King Zog once again 

submitted that his government had ordered that him to LN to support the 

Albanian issue. The king was very pleased with this visit and declared to 

the Turkish delegate that whenever he would come to Paris, he would come 

as a guest at his home. At the end of the conversation, the king said that he 

welcomed the Turkish government, especially the President of the 

Republic, Ismet Inönü, who was the supreme support and friend of 
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Albania. This gesture, according to him, will never be forgotten and will 

always remain indelible in the heart of the Albanian nation. At the end of 

the meeting, the King introduced the Turkish diplomat to Milto Nocka and 

Dr. Genci Naçin, who had been appointed as Albanian delegates to LN52. 

Political circumstances that were created in Albania after April 7, 1939, 

greatly hindered the position of the Turkish representation in Tirana. On 

June 5, Ambassador Hulusi Fuat Tugay received a note from the 

Government's Foreign Minister Xhemil Dino, saying that on June 3 an 

agreement, between Albania and Italy, was signed and according to which 

that the Albanian Foreign Ministry would be suppressed; that from now on 

the diplomatic and consular service of Albania in the international arena 

would be taken over by Italy and that the Albanian government was willing 

to help in any way the removal of the Turkish ambassador53. In addition to 

the obligations arising from this agreement, another reason must have been 

the attitude of the Turkish legation to former Prime Minister Mehdi 

Frashëri. On April 7, 1939, he had denounced on radio the country's 

invasion and warned Mussolini. Just a few hours after leaving the 

government in Tirana, he organized a number of armed people to maintain 

order. When the invading troops arrived at the gates of Tirana, he sought 

refuge in the Turkish legate, refusing to sign any statement in their favor54. 

Although after this note, the Turkish Ambassador left Albania, the Turkish 

Consulate in Tirana continued to remain open55. Italian authorities showed 

tolerance in this regard, despite the fact that Turkey continued to ignore the 

Italian occupation of Albania56. The Turkish government was content with 

the view that King Zog's rule was simply interrupted, as he had not yet 

abdicated57. 

Turkey continued to recognize King Zog's legitimacy and ignore the 

Italian invasion of Albania. The diplomatic status of the Albanian 
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Arti Grafiche Italia Imperiale, 1942, p.63-64. 
54 B. Fischer, Albania at War…, p.27. 
55 On June 21, 1939, the ambassador of Turkey finally left Albania. FO / 371/717. Sir 

A.Ryan's report from Durres to Lord Halifax, 27 June 1939. 
56 The Turkish Consulate in Tirana continued to remain open during the German invasion 

of Albania. Local authorities maintained a friendly attitude towards it. On November 30, 

1943, Prime Minister Rexhep Mitrovica, through the Turkish Consulate in Tirana, sent a 

letter of condolence to the Turkish government over the damages caused by the earthquake 

that had fallen there a few days ago. BCA, 030.10, yer no: 233.573.23: s.1-2. The Turkish 

Consulate was closed only after Enver Hoxha's communist government came to power 

because of the considerations and position Turkey had held against King Zog during World 

War II. Turkish Mayor Muzafer Kamil Bayur left Tirana on July 16, 1945. 
57 B. Fischer, Albania at War…, p.43 
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representation in Turkey continued to remain as before. President Inönü 

and King Zog often communicated with each other. Even after the invasion 

of France by Germany and the departure of the Royal Family to England, 

the Turkish ambassador in London, Tevfik Rüştü Aras, continued to give 

his contribution to King Zog. On February 18, 1942, the King handed the 

Turkish Ambassador to London a letter to President Inönü, where on behalf 

of the Albanians he thanked him for the support he had given to him and 

wrote that he believed that Turkey would still emerge from this World War 

stronger, what for Albania and Albanians would be a great guarantee after 

the war58. 
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19. YÜZYILDA OSMANLI MADENCİLİĞİ 

Ottoman Mining in the 19th Century  

 

İbrahim SERBESTOĞLU 

 

1. Giriş 

19. yüzyılın sonlarında madencilik Osmanlı gayrisafi milli hasılasının 

%1’inden daha azdı. Özellikle Rumeli’deki madenler işlenmekte ve 

Osmanlılar için hayati öneme sahiptiler. Çünkü çıkartılan madenler genel 

olarak devlet tarafından tüketilirdi. Osmanlı madenlerinden gümüş, altın, 

bakır, demir, şap ve lüle çıkartılmaktaydı. 20. yüzyılın başlarında ise 

kömür, krom, nikel ve kil bunlara eklendi.1 

19. yüzyılın sonlarında sanayileşen Avrupa’nın yatırıma ayırdığı 

sermayenin bollaşmasının etkisiyle Avrupalıların Osmanlı madenlerine 

ilgisi ve arama taleplerinde artış oldu. Avrupalılar, 1870-1908 yılları 

arasında Osmanlı topraklarında maden işletme imtiyazlarını ya doğrudan 

kendileri başvurup aldı ya da dolaylı yoldan yani Osmanlı vatandaşlarıyla 

gizli ortaklık kurup elde ettiler. Osmanlı Devleti’nde bu dönemde 

madencilik kanunları da her defasında yabancılar lehine değiştirildi. 

Böylece maden işletmelerinin çoğunluğu yabancıların eline geçti. 

Osmanlı’da maden üretimi iki katına çıktı.2 

Yine 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Madencilik 

kanunlarında da değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler, dünya ticaretine 

eklemleşen Osmanlı’nın Batılı devletlerle yapmış olduğu ticaret 

antlaşmalarının hukukî düzenlemeleriydi.3  

Klasik Osmanlı düzeninde bazen şeri bazen de örfi hukuk çerçevesinde 

belirlenen maden işletme kanunlarında temel hedef devletin menfaatiydi. 

Maden çıkan arazi sahibi tarafından işletilebilirse işletmeci madenin beşte 

birini devlete vermekle mükellef tutulurdu. Ancak arazi sahibi madeni 

işletecek güçten yoksun ise devlet maden işletmesini uhdesine alır veya 

başka bir işletmeciye devrederdi. Böylece devlet yeraltı kaynaklarının atıl 
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3 A. Gündüz Ökçün, “XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Maden Üretiminde Türk, 
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kalmasını önlemiş olurdu.4 Ancak gelişen Avrupa teknolojisi karşısında 

18. yüzyıldan itibaren rekabet edemeyen ve kârlılığını kaybeden Osmanlı 

madenlerini tekrar canlandırmak için 19. yüzyıl yabancı maden 

mühendislerinin etkin bir şekilde istihdam edildiği görülmektedir. Bunun 

yanında madenlerin işletilmesine dair ayrıntılı bir nizamname hazırlanarak 

1861 yılında yürürlüğe konuldu. Osmanlı Devleti’nin ilk maden 

nizamnamesi olan kanuna göre madenler Mevadd-ı Madeniye ve Mevadd-

ı Gayr-i Madeniye olarak iki gruba ayrılıyordu. Mevadd-ı Madeniye; altın, 

gümüş, kurşun, bakır, kalay, nikel, cıva, çinko, manganez, krom, kükürt, 

kobalt, maden kömürü, kaya tuzu ve şaptan oluşurken; Gayr-i Mevadd-ı 

Madeniye ise mermer, çakmak ve alçı taşı, kireç, porselen toprağı, kum, 

kil ve lüle taşı gibi madenleri kapsıyordu. Nizamname, kişiye sahip olduğu 

arazide izin ve ruhsat almaksızın maden arama yetkisini veriyordu. Devlet 

arazilerinde ise arama yapacakların maden sahasını, madenin cinsini ve 

kazılarda oluşabilecek zararları karşılayacaklarına dair taahhütlerini içeren 

bir dilekçe vermeleri ve onay almaları zorunluydu. Maden arama süresi bu 

kişiler için iki yılla sınırlıydı. Ancak bu nizamname ile Osmanlı madenleri 

dünya ticareti veya sermayesi açısından ilgileri arttıracak bir yeniliği de 

beraberinde getiriyordu. Nizamname ile yabancılar Osmanlı tebaasına 

hissedar olabileceklerdi.5 

1869 yılındaki Maadin nizamnamesiyle zorunlu çalışma yasaklanmış 

ve iş kazalarına yönelik alınacak önlemler sıralanmıştır. Mültezimlerin, 

doktor ve ilaç bulundurması zorunlu kılınmıştır. 1906 yılındaki nizamname 

ise mühendis ve ustabaşılar haricinde çalışanların yöre halkından Osmanlı 

tebaası olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca her vilayette çalışma 

koşullarını denetleyecek maden mühendisi bulundurulması kabul 

edilmiştir.6 1867 yılından itibaren yabancıların Osmanlı topraklarında arazi 

sahibi olmalarına dair kabul edilen kanunla yabancılar bizzat veya bil-

iştirak maden işletme hakkını elde ettiler. Bu bağlamda 1870-1911  yılları 

arasında verilen imtiyazlar incelendiğinde 102 adetinin Osmanlı tebaası 

Müslümanlara, 66’sının gayrimüslim Osmanlı tebaasına ve 101’inin de 

yabancılara münferiden; 7’sinin gayrimüslim-yabancı, 1’inin Müslüman 

ve yabancı, 5’inin de Müslüman-gayrimüslim Osmanlı tebaası ortaklığına 

verildiği görülmektedir.7  

                                                           
4 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Maden İşletme Hukuku”, 

A.Ü.DTCF Dergisi, 2/1, Ankara 1943, s. 118-120. 
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1906)”, OTAM, S. 29, Bahar 2011, s. 127-129. 
6 M. Bülent Varlık, “Osmanlı Devleti’nde Madenlerde Çalışma Koşulları”, TCTA, 

c. 4, İstanbul 1985, s. 918. 
7 A. Gündüz Ökçün, “XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Maden Üretiminde Türk, 

Azınlık ve Yabancı Payları”, 808-809. 
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Osmanlı Devleti’nde 1861 sonrasında 1869, 1887 ve 1906 yıllarında 

yeni Maden Nizamnameleri kabul edildi. Bu nizamnamelerle görülen 

eksiklikler giderilmeye çalışıldı. Hatta Osmanlı Devleti iç hukuk meselesi 

olan ve egemenlik hakkını kullanması anlamına gelen 1906 

nizamnamesinin hazırlanması esnasında yabancı devlet temsilcileriyle 

adeta pazarlık yapmış ve konu devletler arasında restleşmeye kadar 

uzanmıştır.8 

2. Osmanlı Madenlerine Dair Bazı Haritalar 

 

Harita 1: Erbil 

                                                           
8 Özkan Keskin, “Osmanlı Devleti’nde Maden Hukukunun Tekamülü (1861-

1906)”, s. 134-136. 
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Harita 2: Kerkük 

 

Harita 3: Süleymaniye 
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Harita 4: Arapkir 

 

Harita 5: Kars 
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Harita 6: Osmaniye 

 

Harita 7: Sason 
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Harita 8: Harput 

 

Sonuç 

19. yüzyıldan itibaren sanayileşen ülkeler toprakları dışında hammadde 

arayışına girmişlerdir. Bu çerçevede Osmanlı coğrafyası da incelenmiş, 

tespit edilen yeraltı kaynakları haritalandırılmıştır. Balkanlardan 

Anadolu’ya uzanan geniş bir alanda yayılmış olan madenler ya yalnızca 

yabancı şirketler ya da yerli ortaklarıyla birlikte çıkartılmıştır. Madencilik 

işine tek başına giren yerli şirketler ise genellikle daha önce bürokraside 

görev almış kişilere aitti.  
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TARİH YAZIMINDA ETİK 

Ethics in History Writing  

 

İbrahim SERBESTOĞLU 

1. Giriş 

Kökeni Yunanca ethos sözcüğü olan etik, genel olarak ahlaksal bir 

bilince göre yaşama alışkanlığını ifade eder. İnsanların bir arada ve 

birbirleriyle ilişki halinde bulunmasının bir sonucu olan toplumsal yaşam 

veya eylemler bir düzen dahilinde gerçekleştirilmelidir. Bir zorunluluk 

olan yasal düzen, insanın davranış tarzını, alışkanlıklarını, gelenek ve 

göreneklerini belli ahlaksal görüş ve anlayış çerçevesinde 

gerçekleştirmesini ister.1 Bu bağlamda anlam kazanan etik, iyi ve doğru bir 

yaşam nasıl olmalı sorusunun sonucunda ortaya konulan kurallardır. Etik 

aynı zamanda karakter anlamına da gelmektedir. Yani insan etik kurallara 

uymak veya uymamakla karakterini ortaya koyar.2 

2. Bilimsel Araştırmada Zihni Değişim ve Etik 

İlk ve Ortaçağlarda bilimin ana yöntemi tümdengelim olup, Tanrı 

buyruğuna uygunluk temel kıstas idi. Bu evrede bilim insanının 

gözlemlediği ve/veya düşüncesi dikkate alınırdı. Reform ve Rönesans ile 

bilimsel yöntemde değişikliğe gidildi. Tanrısal olduğu iddia edilen 

bilgilere şüpheyle yaklaşılmaya başlandı. Matbaa ile çoğalan yazılı 

metinler bilginin geniş alanlara yayılmasına yardımcı oldu. Coğrafi 

Keşifler ile oluşan “yeni dünya” eskinin doğrularını sorgularken 

tümevarım yöntemine geçildi. Bu süreç 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü. 

20. yüzyılın başlarından itibaren yine tümdengelim yöntemine geçildi. 

Ancak buradaki tümdengelim İlk ve Ortaçağlardakinden farklılık 

göstermekteydi. Doğa ve Tanrı buyruğu yerine daha önce kabullenilmiş 

gerçekler veya varsayımlar öne çıkmıştır. Gözlem önemli bir bilimsel öğe 

olarak yer edinmiştir. Daha da önemlisi bilim insanının ana amacı yerleşik 

bilgiyi değiştirmek olmuştur. Yani bilimsel faaliyetlerin temel hedefi var 

olan bilgiyi sorgulayarak çürütmek şekline dönüşmüştür. Diğer bir ifadeyle 

artık bilimsel doğruların her an değişebileceğinden hareketle hakikat 

olmadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.3 İşte bu hakikati ararken 

aydınlanma ve modernleşme ile birlikte bilimsel araştırma yapan 

                                                           
 (Doç. Dr.); Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Amasya, 

Türkiye. E-mail: ibrahimserbest53@hotmail.com 
1 Etik, Der: Veysel Atayman, İstanbul 2005, s. 1-15. 
2 Savaş Nalıncı, “Etik ve Ahlak Kavramları”, Meslek Etiği, Ed: Mehmet Yapıcı, Ankara 

2016, s. 2-3. 
3 Hasan Yazıcı, “Bilim Etiği: Kısa Tarihçe ve Ana Kaynaklar”, Bilim Etiği, Ed: Nurhan 

Atasoy v.d., İstanbul 2011, s. 4-6. 
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insanların da uyması gereken kurallar akademide yer edinmeye 

başlamıştır. Buna bilimsel etik kuralları denir. Yani bilimsel ahlak olarak 

da adlandırabileceğimiz bilimsel etik, işini ciddiyetle yapmayı, doğrunun 

peşinde koşmayı, yeni şeyler söylemeyi ve başkasının buluşlarını kendine 

mal etmemeyi zorunlu kılar. 

Batı’da yaklaşık dört yüz yıldır etik dışı davranışlarla mücadele 

edilmektedir. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren bilim etiği hukuki 

metinlerde yer almaya başlamıştır.4 Ülkemizde Yükseköğretim Kurumları 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen ve bilim 

insanlarının uyması beklenilen etik kuralların genel çerçevesi çizilmiştir.5 

Yönergenin dördüncü maddesine göre bilimsel araştırma ve yayın etiğine 

aykırı eylemler şu şekilde izah edilmiştir: 

a. İntihal:  Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya 

eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya 

tamamen kendi eseri gibi göstermek. 

b. Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif 

edilmiş verileri kullanmak. 

c. Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, 

araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi 

göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda 

araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.  

d. Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve 

yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak. 

e. Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü 

bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla 

sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı 

yayınlar olarak sunmak. 

f. Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil 

etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve 

uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini 

sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde 

nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.  

Bunların yanında ilgili maddenin ikinci bölümü “Diğer etik ihlal 

türleri” başlığı ile aşağıdaki unsurları da etik dışı davranış olarak kabul 

etmektedir: 

a. Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda 

destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını 

belirtmemek. 

b. Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya 

                                                           
4 Yazıcı, a.g.m, s. 9-10. 
5 http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx 

/10279/18187 
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çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak. 

c. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara 

uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek. 

d. İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik 

araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak. 

e. İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 

sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla 

paylaşmak. 

f. Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, 

imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak. 

g. Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak. 

h. Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum 

araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir 

kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri 

yayımlamak.  

i. Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye 

zarar vermek. 

j. Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması 

gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak. 

k. Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine 

aykırı çalışmalarda bulunmak. 

l. Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili 

olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve 

uyarma yükümlüğüne uymamak. 

m. Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri 

ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin 

gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak. 

n. Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara 

ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak. 

Söz konusu yönetmeliğin beşinci maddesi “Bir başkasının özgün üslup 

ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim 

alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi 

önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez” 

ifadesiyle genel bilgileri atıf yapmadan kullanabilme imkanı tanımıştır.6 

Yükseköğretim Kurulunun yönetmeliğine rağmen yapılan araştırmalar 

maalesef Türk akademiasında etik ihlallerini acı bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 2002 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Bilimsel 

Araştırmada ve Etik Sorunları başlıklı raporda ülkemizdeki etik 

ihlallerinin giderek arttığı ortaya konulmuştur. Bu artışta kısıtlı kaynaklara 

sahip olmak için bilim insanları arasında hızlanan yarış ve bilimsel 

                                                           
6 Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 

Yönergesi 
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araştırmalarda nitelik yerine niceliğin öne çıkması gerekçe olarak 

gösterilmiştir.7  

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada da, 2007-2016 yılları arasında 

yapılmış 470 yüksek lisans ve 130 adet doktora tezinin %34’ünde “ağır 

intihal” olgusuna rastlanmıştır. Dünya ortalamasının %15, Türkiye’de ise 

%28,5 olduğu tezlerin benzerlik oranları ise etik dışı davranışların 

yaygınlığını somutlaştırmaktadır. Araştırmayı yapan Dr. Ziya Toprak, bir 

kısım araştırmacının yaptığının intihal olduğunu bilmediğini; ancak 

araştırmanın bir-iki satırı değil sayfalar dolusu intihalleri dikkate aldığını 

ifade etmektedir. Bunların bilerek yapılan intihaller olduğunu ve ciddi bir 

ahlak sorununu yansıttığını dile getirerek durumun vahametini dile 

getirmiştir.8 

3. Tarih Yazımı ve Etik Sorunları 

Emil Droysen, “Tarih bilim değil, biliminde üstünde bir şeydir” 

demiştir. İlber Ortaylı da tarihçiliğin spekülasyon safhasını sanatçılık diye 

tarif eder. Ortaylı, sanatçılık yorumlamayı içerir diyerek Tarih yazıcılığını, 

“bütün zamanların ötesinde, tarihçilerin eşitlik içinde kendi üslûpları ve 

sanatçı beceriklilikleriyle devam ettirdikleri bir bilgi ve yazım dalıdır” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Yani tarihçinin kendine has yazım tarzına 

vurgu yapmaktadır.9 

12. yüzyıldan itibaren dindışı kurumların varlığını kabul ettirmesiyle 

birlikte bilim insanları ve bilime bakış da değişmeye başlar. Tarih de 

bundan nasibini alır. Çünkü Tarih araştırma tekniklerinde ciddi ilerlemeler 

yaşanmıştır. Daha akılcı yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Tarihi tezler 

mekanlarla ilişkilendirilerek somut verilerle desteklenmiştir. Kitap 

başlıkları kırmızıya boyanarak, paragraf başlarında satır atlanarak, 

indeksler hazırlanarak metodolojik yenilikler ortaya konulmuştur. 17. 

yüzyılda kaynaklar ve metodoloji üzerinde sahihlik tartışmaları bir yandan 

Tarih biliminin kanunlarını ortaya koyarken, diğer yandan da hem etik 

kurallarının temelini oluşturuyor hem de ilmi bir disiplin olarak kabulünü 

sağlıyordu.10 Marc Bloch, tarihçilerin uzun zaman kıyamet savcıları gibi 

övgü ve yargıları dağıtmakla yükümlü bir makam olarak görüldüğünü 

belirtir. François Bedarida, Tarihçinin Tarih bilincinin  oluşmasında ağır 

sorumluluğu olduğunu vurgular.11 Unutulmamalıdır ki tarihçi bir savcı 

değildir. Tarihçi, belgelere dayalı olarak ne olup bittiğini anlamaya 

çalışmakla görevlidir. Yani sorumluluğu geçmişi algılamaktır. Tarihçi, 

                                                           
7 Bilimsel Araştırmada ve Etik Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği 

Komitesi, Ankara 2002, s. 11-12. 
8 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/559487/Akademide_intihal_depremi.html  
9 İlber Ortaylı, Tarih Yazıcılık Üzerine, Ankara 2009, s. 15.  
10 François Cadiou- v.d., Tarih Nasıl Yazılır, s. 52-77. 
11 François Cadiou- v.d., Tarih Nasıl Yazılır, s. 154-155. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/559487/Akademide_intihal_depremi.html
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doğru olduğunu düşündüğü şeyi anlamlandırarak çağdaşlarının istifadesine 

sunar. Sorgular ama hüküm vermez, veremez.12 

19. yüzyılda Tarih, Avrupa üniversitelerinde akademik bir disiplin 

olarak yerini aldı. Alana eğitim görmüş tarihçilerin çıkmasıyla arşiv 

kaynaklarına dayalı ve/veya ana kaynaklardan hareketle bilgiler ortaya 

koymaya çalışıldı.13 1825 yılında Ranke, Berlin Üniversitesine hoca olarak 

davet edildi. Ranke’yi öne çıkartan özellik belgeleri eleştirel bir gözle 

incelenmesi ve birincil kaynaklara dayanmayan tarih yazımını 

reddetmesiydi.  

Osmanlı-Türk Tarih yazıcılığı sürecinde Ahmet Cevdet Paşa, Fuat 

Köprülü, Halil İnalcık, Ömer Lütfi Barkan, Kemal Karpat gibi birçok bilim 

insanı öncü olmuş ve gelenek oluşturmuşlardır. Buna rağmen 

tarihçiliğimizde etik dışı davranışlar karşılaşılan önemli sorunlar 

arasındadır. 

3.1. Disiplinsiz/Özensiz Araştırma (Konu Tespiti/Kaynak 

Taraması/Şekilsel Bozukluklar) 

Bilimsel bir araştırmada usûl, ortaya konulacak bilgi (bunu esas olarak 

ifade edebiliriz) kadar önemlidir. Konunun tespitinden araştırılmasına, 

kaynakların tahlilinden yazımına kadar temel basamakları oluşturan usûle 

dair süreç, Tarihçinin yetkinliğini ortaya koyacağı gibi elde edilecek 

bilgilerin de özgünlüğüne katkı sağlayacaktır. Aksi halde 

disiplinsiz/özensiz bir araştırma ile karşılaşmamız kaçınılmazdır.  

Tarih araştırmalarında disiplinsiz/özensizliğin ilk göstergesi konu 

tespitinde karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda tarihçilerin oluşturmuş 

olduğu sosyal medya gruplarına gelen mesajlarda “X üniversitesinde 

yüksek lisans tezi olarak Y başlıklı konuyu çalışacağım. Bu konu daha önce 

çalışılmış mı? Çalışılmamışsa kaynak önerir misiniz?” ifadelerine sıklıkla 

rastlanmaktadır. Lisansüstü eğitime yeni başlamış bir araştırmacıya 

alanında uzman akademisyenlerin yardımcı olması doğaldır. Ancak burada 

araştırmacı yardım değil, konu ve kaynak belirleme işinin başkaları 

tarafından yapılmasını talep etmektedir. Doğru olan yöntem, 

araştırmacının, belirlemiş olduğu konunun YÖK’ün tez kataloğunu ve 

bibliyografyaları incelenerek çalışılıp çalışılmadığını belirlemesi; 

çalışılmadığına kanaat getirmesi halinde konuya dair kaynakları tespit 

etmesi ve ardından diğer akademisyenlerin görüş ve önerilerini almasıdır. 

Bu sayede lisansüstü eğitim gören bir Tarihçi literatürü takip etme görevini 

de yerine getirmiş olacaktır.  

Tarihçi konunun çalışılmış olduğuna dair bulguya ulaşsa bile aynı konu 

                                                           
12 François Cadiou- v.d., Tarih Nasıl Yazılır, s.  154-160. 
13 Mark T. Gilderhus, Tarih ve Tarihçiler Tarih Yazıcılığına Giriş, çev: Emine Sonnur 

Özcan, Ankara 2011, s. 43-58. 
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birçok defa çalışılabilir. Yani aynı konunun tekrar çalışılması mükerrer 

çalışma anlamına gelmez. Örneğin Türklerde Ordu konusunda onlarca 

çalışma vardır. Bu çalışmalar Türk ordusunun yapısı, savaş taktikleri, 

teçhizatı gibi değişik yönlerini incelemekte ve birbirini tamamlamaktadır. 

Hatta sadece Türk Kültüründe Silah’a  dair de farklı araştırmalar 

yapılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus farklı 

belge/bulgularla veya bakış açısıyla yeni bilgileri ortaya koymaktır. Eğer 

malumun ilamından öteye gidilmemişse bilimsel olarak çalışmanın bir 

anlamı yoktur.  

Tarihçinin dikkat etmesi gereken bir diğer davranış da daha çok 

dipnotlarda karşımıza çıkan özensizliktir. Bu durum kısmen araştırmacının 

metodoloji bilgisinin eksikliğinden kaynaklanırken, kısmen de bilinçli bir 

davranışının sonucu olarak karşımıza çıkar. Örneğin bir tezden alınan 

aşağıdaki görüntüde, araştırmacı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden 

aldığını iddia ettiği belgelerin künyesini 49 ve 51. dipnotlarda göstermiştir. 

49. dipnotta kısaltma olarak B.O.A. tercih edilmişken 51. dipnotta 

Başvekalet Arşivi (BA) kullanılmıştır! Oysa iki arşivde aynıdır. Ayrıca 

bazı dipnotlarda eser adı italik verilmişken bazılarında düz bırakılmış; 48 

ve 50 numaralı dipnotlarda görüldüğü gibi bildirilerin künyelerinin 

yazımında standart tutturulamamıştır. 

47 Kemal Vehbi Gül, Tarih Boyunca Samsun ve Samsun Belediyesi, Samsun, 1977, s.35. 

48 Musa Çadırcı, ‘19. Yüzyıl 2. Yarısında Karadeniz Kentleri”, İkinci Tarih Boyunca 

Karadeniz Kongresi Bildirileri (Uluslararası I) Samsun 1990, s.22 

49 B.O.A. A.MKT MHM 13/77 

50 Çadırcı, Tanzimat’ın Karadeniz Bölgesinde Uygulanması, Birinci Tarih Boyunca 

Karadeniz Kongresi Bildirileri Samsun 1998, s. 196 

51 BA, Cevdet Dahiliye, 4150 

52 Şemseddin Sami, Kamusu’l- A’lâm, c. III , Dersaâdet, 1311, s. 1762 

Şekil 1: Düzensiz kaynak gösterme  

Bazı tarih çalışmalarına bakıldığında karşımıza çıkan şekil bozukluğu, 

etik dışı davranışın yanında psikolojik sorunların da göstergesidir. Adeta 

kendi kültürel kimliğinden ve milli benliğinden utanırcasına dipnotlarda, 

yabancı dillerdeki eserleri kalın punto ve tekrarında kısaltmadan yazdığı 

halde Türkçe eserleri italik yazıp, tekrarında adı geçen eser/makale 

(a.g.e/m.) şeklinde kısaltmak etik bir tavır değildir. 

 

16 Turan Açık, “Osmanlı Şehrinde İdarecilik Yapan Kadınlar (17.-18. Yüzyıllar)”, 

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, c. 1, Ed: Osman Köse, Samsun 2016, s. 1352-

1354. 

17 Leslie P. Pierce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman 

Empire, New York 1993, s. 45. 
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18 Açık, a.g.m., s. 1355. 

19 Leslie P. Pierce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman 

Empire, New York 1993, s. 78-88 

Şekil 2: Düzensiz kaynak gösterme  

3.2. Tekrar Yayın 

Niceliğin nitelikten makbul olduğu toplumlarda kalite arka planda kalır. 

Bilim insanlarının birçoğu da kendilerini tekrarlamaktan öteye gidemezler. 

Böylece yayınlarını tekrar tekrar yayımlarlar. Bilimsel tembellik olarak 

isimlendirebileceğimiz bu tavra sahip kişiler tekrar yayımlarını akademik 

bir endişeden uzak, atama ve yükselmede bir katkı elde etmek için 

yapabilmektedir. Ancak bilimsel yayınların salt ekonomik getiri üzerinden 

değerlendirilmesi nedeniyle özellikle sempozyum bildiri kitapları uzun 

yıllar yayımlanamadığından, yazarlar da çalışmalarını dergilerde tekrar 

yayım olarak değerlendirmektedirler. 

Daha önce bir sempozyumda/kongrede sunulmuş bildirilerin makale 

formatında yayımlanması; bir dergide yayımlandığı halde daha popüler 

veya puan getiren bir başka dergide aynı makalenin yayımlanması; 

çalışmayı başka bir dile çevirip yayımlama tekrar yayın kategorisine 

girmektedir. Yazarlar tekrar yayınlarında etik dışı davranışa düşmemek 

için mutlaka daha önce nerede sunulduğuna veya yayımlandığında dair 

açıklayıcı bilgi eklemelidirler. Örneğin Abdullah Şevki Duymaz, “Isparta 

İdadisi” hakkında 18-21 Mayıs 2017’de Roma‘da düzenlenen II. 

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları  Sempozyumu’nda sunmuş 

olduğu bildirisini Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi’nin Temmuz 2017 

sayısında yayımlarken dipnotta açıklama ekleyerek tekrar yayın olduğuna 

dikkat çekmiştir.  

*Bu makale II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumun (ISMS), 18-21 

Mayıs 2017, Roma/İtalya’da sunulmuş ve özet bildiri olarak yayımlanmıştır. 

** Doç. Dr.; Süleyman Demirel Üniversitesi 

Şekil 3: Tekrar yayına dair açıklayıcı bilgi14 

3.3. İntihal 

Başkalarına ait yazı veya konuları kendine mal etme şeklinde 

tanımlanabilecek intihal çeşitli türlere ayrılmaktadır. İlk türüne klonlama 

denir. Burada, başkasının çalışması kelimesi kelimesine aşırılır. İkinci türü 

ise kopyalamadır. Değişiklik yapmadan bir kaynaktaki cümleler aynen 

kopyala-yapıştır mantığı ile sahiplenilir. Üçüncüsü bulma-değiştirmedir. 

Yazar, kaynağındaki anahtar kelimeleri eşanlamlılarıyla değiştirir ama 

alıntının büyük bir bölümüne dokunmaz. Dördüncüsü, yazar önceden 

                                                           
14 Abdullah Şevki Duymaz, “Isparta İdadisi”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 4/9, 

Temmuz 2017, s. 43. 
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yapmış olduğu çalışmalarına atıfta bulunmaksızın bunlardan büyük 

bölümler alıp yeni çalışmasına ekler. Beşincisi intihal türünde yazar, bazı 

kaynakları belirtmediği halde bazısını ifade edip melezleme yöntemini 

kullanır.15  

Bilim insanlarının bir kısmı yaptığı davranışın intihal kapsamına 

girdiğini bilmediğini söylerken bir kısmı ise gayet açıktır ki bilinçli bir 

eylem olarak bu yola tevessül etmektedir. Çünkü karşılığında gerek 

akademik camia gerekse hukukî mecralarda bir yaptırıma uğramayacağını 

düşünmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2002 raporunda ise 

intihal de dahil olmak üzere etik dışı davranışların nedenleri dört gerekçeye 

dayandırılmıştır.16  

 Akademik aşamaların başlangıcında bilimsel araştırma ve yazımına 

dair temel eğitim eksiklikleri; 

 Akademik kariyeri esnasında öncü olma, kısa sürede yükselme, 

makam-mevki kazanma hırsının öne çıkması; 

 Niceliğin nitelikten daha fazla saygınlık kazandıracağına dair 

bilimsel zihniyetle tezat oluşturan yanılsama; 

 Parasal desteklere bir an evvel ve daha fazla ulaşma arzusu. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere intihalin çeşitli türleri vardır. 

Ülkemizde karşımıza en çok çıkanlarından birisi, yazarın, kaynaktan aynen 

alıntı yaparak cümleleri kendisininmiş gibi yazmasıdır. Burada yazar 

dipnotta kaynağını belirtmiş olsa dahi intihal olgusu ortadan kalkmaz. 

Çünkü bilimsel araştırmada önemli detaylardan birisi yazarın bilimsel 

verilerini kendi cümleleriyle, özgün ifadelerle sunmasıdır. Ancak kitap 

okuma alışkanlığının olmaması; yazmanın okumadan önce gelen bir hedef 

seçilmesi bu etik dışı davranışın ortaya çıkmasında rol oynamaktadır.  

Cümlelerin aynen alıntılandığı intihal türüne aşağıdaki örneği 

verebiliriz. Yazar, çalışmasında her ne kadar bilginin kaynağını 

dipnotunda ifade etmişse de esasında yaptığı kendine ait olmayan 

cümleleri aynen alıp kullanmaktır. Oysa Tarihçi kendine has üslubuyla 

bilgiyi aktarmalıdır. İlginçtir genellikle intihal yapanların çalışmalarında 

daha pek çok hata ile karşılaşılır. Yine aşağıdaki örnekte görülebileceği 

gibi yazar sayfa 153’ten bilgi aktardığını belirttiği halde kaynakta bilgilerin 

152-153’ten alındığı; kaynağın basım tarihinin de 1991 değil 1992 olduğu 

kısa bir inceleme ile ortaya çıkmaktadır. 

Sadrazam, hükûmet işlerini Babıali’de yürütürdü. Tanzimat Dönemi’nde 

merkeziyetçilik, Babıali’nin devlet yönetimindeki rolünü ve yükünü artırdı. 

Sadrazamlar, padişahın “mutlak vekili” olma niteliğini korumakla birlikte, zaman zaman 

                                                           
15 Behlül Gücükoğlu- Zerrin Ayvaz Reis, “Türkiye’de ve Dünya’da İntihalin Yaptırımları”, 

http://ab.org.tr/ab14/kitap/gucukoglu_reis_ab14.pdf 
16 Bilimsel Araştırmada ve Etik Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği 

Komitesi, s. 40-41. 
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Saray’a karşı tavır almaktan çekinmediler. Nitekim Fuâd Paşa, ilk sadrazamlık 

görevinden istifa ettikten sonra, Babıali’nin nüfuzunu korumak ve Saray’a takdim edilen 

arzların reddi ya da değiştirilmesine mâni olmak için, Âlî Paşa, Serasker mütercim 

Rüşdü Paşa, Mısırlı Yusuf Kâmil Paşa sadrazamlık makamına getirilecek zatlarla 

birlikte hareket etmeyi kararlaştırmıştı. Bu zatlar, Babıali’nin nüfuzu korunmadıkça ve 

Padişah kendi keyfince devlet yönetmekten vazgeçmedikçe sadrazamlığı kabul 

etmeyeceklerdir. Bu karar gereği, Âlî Paşa ve Rüşdü Paşalar sadrazamlık teklifini kabul 

etmediler. Âlî ve Fuâd Paşalar, devleti kendi istekleri doğrultusunda yönetmekten 

yanaydılar. Özellikle Âlî Paşa istibdat yanlısı bir kişiydi. Paşa, devlet işlerinin geniş 

meclislerde görüşülmesini istemezdi. Abdülaziz devrindeki istibdat bu ekibin eseridir. 

Sultan; Âlî ve Fuâd Paşaların esiri olmuştu. Devlet yönetimini vezirler ele geçirmişti. 

Mustafa Reşid Paşa devrinden beri başlayan bu “vüzera hegemonyası”nın son safhası 

Âlî ve Fuâd Paşaların ölümünden sonra Rüşdü ve Süleyman Paşalarca devam ettirilecek 

ve Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanacaktır.23 

23 Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, Ankara 1991, 

s. 153. 

Şekil 4: Kaynağından aynen alıntı yapan bir çalışma 

Sadrazam, hükûmet işlerini Babıâli’de yürütürdü. Tanzimat döneminde merkeziyetçilik, 

Babıâlinin Devlet yönetimindeki rolünü ve yükünü artırdı… Sadrazamlar, padişahın 

“mutlak vekili” olma niteliğini korumakla birlikte, zaman zaman Saray’a karşı tavır 

almaktan çekinmediler. Nitekim Fuat Paşa, ilk sadrazamlık görevinden istifa ettikten sonra, 

Babıâli’nin nüfuzunu korumak ve Saray’a takdim edilen arzların reddi ya da 

değiştirilmesine mani olmak için, Âli Paşa, Serasker Mütercim Rüşdü Paşa, Mısırlı Yusuf 

Kâmil Paşa sadrazamlık makamına getirilebilecek zâtlarla birlikte hareket etmeyi 

kararlaştırmıştı. Bu zâtlar, Babıâli’nin nüfuzu korunmadıkça ve padişah kendi keyfince 

Devleti yönetmekten vazgeçmedikçe sadrazamlığı kabul etmeyeceklerdi. Bu karar gereği, 

Âli Paşa ve Rüşdü Paşa, sadrazamlık teklifini kabul etmediler.  

Âli ve Fuat Paşalar, Devleti kendi istekleri doğrultusunda yönetmekten yanaydılar. 

Özellikle Âli Paşa istibdat yanlısı bir kişiydi. Paşa, Devlet işlerinin geniş meclislerde 

görüşülmesini istemezdi. 

… 

Abdülaziz devrindeki istibdat bu ekibin eseridir. Sultan, Âli ve Fuat paşaların âdeta esiri 

olmuştu. Devlet yönetiminde vezirler otoriteyi ele geçirmişlerdi. Mustafa Reşit Paşa 

devrinden beri başlayan bu “vüzera hegemonyası”nın son safhası Âli ve Fuat Paşaların 

ölümünden sonra Rüşdü ve Süleyman Paşalarca devam edecek ve Abdülaziz’in halli ile 

sonuçlanacaktır.  

Şekil 5: Alıntı yapılan kaynak17 

Sıkça karşılaşılan bir başka intihal türü de faydalanılan kaynağı 

görmezden gelerek ikincil kaynağın referans gösterdiği ana kaynağa atıfta 

bulunmaktır. Bir tarih araştırmasında aslolan ana kaynaklardan hareket 

etmek ve ikincil literatürün katkısıyla yeni bilgiler ortaya çıkartmaktır. 

Tarihçi ana kaynakları incelemiyor ve ikincil literatürde geçtiği kadarını 

kullanıyorsa araştırdığı konuya da ikincil literatürün ortaya koyduğu kadar 

vakıf olur. Oysa ana kaynağın incelenmesi, farklı bir gözle 

değerlendirilmesi yeni bilgilerin doğması için elzemdir. 

                                                           
17 Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, Ankara 1992, s. 152-153. 
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Tarih araştırmalarına bakıldığında genellikle metodoloji bilgisinin 

eksik olması, tembellik, ana kaynağı okuyup değerlendirebilecek 

eğitimden yoksun oluş gibi nedenlerle Tarihçilerin ikincil literatürü 

kullandıkları halde ana kaynağa atıf yaptıkları görülmektedir. Bu bağlamda 

aşağıdaki örneklerin ilkinde bir yüksek lisans tezinden alınan tablo 

görülecektir. Tezde tablonun kaynağı olarak “Vital Cuinet, La Turquıe 

D’Asıe, Paris, 1892” gösterilmektedir. Oysa gösterilen kaynaktaki 

tablodan hareket edilmediği, İbrahim Tellioğlu’nun “Vital Cuinet’e Göre 

Karadeniz Bölgesinin Nüfusu” başlıklı makalesinden faydalanıldığı 

görülmektedir. Tellioğlu, söz konusu Fransızca eserdeki farklı sayfalardan 

özgün bir tablo oluşturmuştur. Ancak tez yazarı, Tellioğlu’nun oluşturduğu 

tabloyu doğrudan kaynaktan aldığını düşünüp, Tellioğlu’na atıfta 

bulunmaksızın kaynağı referans göstermiştir.  

Sancak 

Adı 

Sünni 

Müslüman 

Şii 

Müslüman 
Rum 

Ermeni 

Gregoryan 

Ermeni 

Katolik 

Ermeni 

Protestan 

Katolik 

Latin: 

40 

Lazistan 138.820 …. 16.000 5.000 100 …. 
Yahudi: 

40 

Tablo: XV. Vital Cuinet’e göre Lazistan Sancağı Nüfusu 

Şekil 6: İntihal yapan bir tezden örnek tablo  

Musulmans lazes………………138,820 

Grecs orthodoxes……………… 16.000 

Armeniens gregoriens………….  5.000 

- Catholiques……………………    100 

Catholiques latins………………     40 

Israelites………………………..     40 

------------------ 

                           TOTAL……… 160.000 

Şekil 7: Alıntı yapıldığı iddia edilen Vital Cuinet’in eserindeki tablo18 

Tablo 1: Cuinet’e Göre Karadeniz Bölgesinde Bulunan Sancakların Genel Nüfusu 

Sancak 

Adı 
Sünni 

Müslüman 

Şii 

Müslüman 
Rum 

Ermeni 

Gregoryan 

Ermeni 

Katolik 

Ermeni 

Protestan 
Diğer 

Lazistan 138820 - 16000 5000 100 - 40(LK),40(Y) 

Trabzon 334975 - 91000 20000 1200 235 290 

Samsun 214135 - 77000 17000 900 565 150(LK),150(Y) 

Karahisarı 

Şarki 
25670 12830 20454 11046 1000 6000 - 

                                                           
18 Vital Cuinet, La Turquie D’Asie Geographie Administrative, I, Paris 1892, s. 119. 
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Tokat 101200 50600 12681 21898 1281 4740 400(Y) 

Amasya 132000 66000 11000 44000 1100 5500 - 

Kastamonu 376984 - 8160 1262 - - - 

Bolu 321645 - 3544 81 30 - - 

Sinop 128350 8834 314 - - - 2079(Ç) 

Şekil 8: Alıntılanan ama atıf yapılmayan tablo19 

Tez yazarının konusuna dair Fransızca bir kaynaktan haberdar olması 

takdire şayandır. Ancak biraz emek harcayıp kaynağa ulaşmak ve tercüme 

etmeye çalışmak yerine bir başka eserden aşırması etik dışı davranıştır. 

Yabancı dil bilmeme veya tercüme işlemlerinin maddi külfetinden 

kaçınma, yabancı dildeki kaynakların çeviri veya kullanılmış şeklinden 

“aşırmayı” karşımıza çıkartmaktadır. 

İntihale bir başka örnek ise yine bir tezde karşımıza çıkmaktadır. Tez 

yazarı ana kaynaklarından olan bir belgeyi Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nden aldığını belirtip, belgenin transkripsiyonunu aynen 

çalışmasına koymuştur. Belgenin transkripsiyonunda ilgi çeken bir özellik 

noktalama işaretleridir. Orijinal belgede bulunmayan bu noktalama 

işaretleri neredeyse eksiksiz olarak bir başka makalede karşımıza 

çıkmaktadır. Bu makale Hava Selçuk’un “XX. Yüzyılda Osmanlı 

Devleti’nin Alevi Toplumuna Bakışı (Ordu Örneği)” adlı makalesidir. 

Hava Selçuk çalışmasının sonunda belgelerin transkripsiyonunu ek olarak 

sunmuş, arşivdeki künyesini de eklemiştir! Tezin yazarı hiç görmediği bu 

belgeyi Hava Selçuk’tan almıştır. Ancak unuttuğu bir şey var ki o  da Hava 

Selçuk’un belge numarası olarak BOA. DH. MUİ. 29/26 yerine Dosya No: 

29/-2, Gömlek No:26 yazmasıdır. Gömlek numarasını fark edemeyen tez 

yazarı da belgenin dosya ve gömlek numarasını 29/2 olarak göstermiştir. 

“Anadolu’nun birçok mahallerine saika-i cehâlet ve iğmaz-ı hükümet ile nüfuz ve istila 

eylemiş olan “Kızılbaşlık” hailesinin Ordu kazası dâhilinde dahi hüküm sürmekte olduğu bu 

kerre kemâl-i teessürle görülmüştür. Ve resmen tanınmış bir mezheb olmamakla beraber 

ayin ve merasimi ahlâk ve adab-ı umumiye ve İslamiyyeye külliyen münâfi bulunan bu tarik-

i gayr-i meşruun tedâbir-i lâzıme ittihazıyla tedricen olsun izalesi hükümet-i seniyyeye 

müteretteb ehemm-i vezâi’fden bulunmuş olmağla meşihat-ı celile ile Maârif nezaretinin 

celb-i nazar-ı dikkatlerine masrûfi-i himem-i samiyelerini ahâlî-i İslamiyye namına istidâ 

eder ve Kızılbaşların sakin oldukları mahallerin: Ulubey nahiyesinde; Ören ve Dikenlice ve 

Habsamana nahiyesinde; Ağızlar, Tepeköy, Narı, Kozören, Akkilise köyleriyle Bolaman 

nahiyesinde diğer birkaç köy veya mahalleden ibaret olduğunun arızına ibtidâr eylerim. Ol 

bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindi72” 

----- 

72 BOA. DH.MUİ. 29/2, 1328 

Şekil 8: İntihal yapılan bir tez 

                                                           
19 İbrahim Tellioğlu, “Vital Cuinet’e Göre Karadeniz Bölgesinin Nüfusu”, Fırat 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.3, Elazığ 1998, s. 97. 
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2.b. BOA, DH.MUİ., Dosya No:29/-2, Gömlek No:26, 05/M/1328. 

Aded: 28 

Dahiliyye Nezâret-i Celilesine 

Hülasa: Kızılbaşlığın ilgasına dair mutalaat 

Maruz-ı acizanemdir 

Anadolu’nun birçok mahallerine saika-i cehâlet ve iğmaz-ı hükümet ile nüfuz ve 

istila eylemiş olan “Kızılbaşlık” hailesinin Ordu kazası dâhilinde dahi hükm sürmekte 

olduğu bu kerre kemâl-i teessürle görülmüştür. Ve resmen tanınmış bir mezheb 

olmamakla beraber ayin ve merasimi ahlâk ve adâb-ı umûmiye ve İslamiyyeye külliyen 

münâfi bulunan bu tarik-i gayr-i meşruun tedâbir-i lâzıme ittihazıyla tedricen olsun 

izalesi hükümet-i seniyyeye müteretteb ehemm-i vezâi’fden bulunmuş olmağla meşihat-

ı celile ile Maârif nezaretinin celb-i nazar-ı dikkatlerine masrûfi-i himem-i samiyelerini 

ahâlî-i İslamiyye namına istidâ eder ve Kızılbaşların sakin oldukları mahallerin: Ulubey 

nahiyesinde (Ören) ve (Diklince?) ve Habsamana nahiyesinde (Ağızlar), (Tepeköy), 

(Narı), (Kozören), (Ak kilise) köyleriyle Bolaman nahiyesinde diğer birkaç köy veya 

mahalleden ibaret olduğunun arızına ibtidâr eylerim. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i 

men lehü’l-emrindi. 

Ordudan: 28 Ramazan sene 1327 ve sene 30 Eylül sene 325 

Mülkiye müfettişi Ali Seydi Beğ 

Şekil 9: Hava Selçuk’un makalesinde yayımladığı belge20 

Burada yapılan intihalin dışında karşımıza başka hatalar da 

çıkmaktadır. Tez yazarı, makale yazarının ismini “Hava” yerine “Havva”; 

makalenin yayımlandığı derginin yayım yerini ise “Ankara 2011” yerine 

“Kayseri 2011” yazmıştır. 

İntihal vakalarında karşımıza çıkan sorunlar yalnız bir eserdeki 

cümleleri, bölümleri ve belgeleri kullanmakla sınırlı değildir. Bazen bir 

araştırmacıya ait özgün tanımlama da araştırmacı göz ardı edilerek 

anonimleştirilmekte veya şahsileştirilmektedir. Burada Tarihçi, kullanılan 

ifadenin genel bir tanımlama/isimlendirme olmadığından hareket 

etmelidir. Örneğin Ariel Salzmann, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 

yaşanan ayanlık dönemini “imparatorluğu özelleştirme” olarak 

adlandırmıştır.21 Bu özgün bir tanımlamadır ve Salzmann çalışmasında bu 

tanımın altını doldurmuştur. Dolayısıyla sonraki yapılacak çalışmalarda bir 

başka yazarın bu tanımı kullanması veya bu tanımdan hareketle yeni 

tanımlar ortaya koyması Salzmann’a atıf yapmayı gerektirir. Örneğin 

İbrahim Serbestoğlu, “Pazarköy Âyanı Turnacıbaşı Esad Bey İsyanı (1812-

1813)” adlı çalışmasında “18. yüzyıla gelindiğinde âyan ve eşraf adeta 

Osmanlı tarzı özelleştirmenin aktörleriydi” cümlesinin dipnotunda 

                                                           
20 Hava Selçuk, “XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Alevi Toplumuna Bakışı (Ordu 

Örneği)”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 59, Ankara 2011, s. 86. 
21 Ariel Salzmann, “İmparatorluğu Özelleştirmek: Osmanlı XVIII. Yüzyılında Paşalar ve 

Âyânlar”, Osmanlı, c. 3, Ed: Güler Eren, Ankara 1999, s. 227-235. 
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Salzmann’dan esinlenerek bu ifadeyi kullandığını belirtmiştir.22 

4. Uydurmacılık/Çarpıtma/Sahtecilik 

Uydurmacılık/Çarpıtma/Sahteciliği, bilimsel bir araştırmanın 

sonuçlarını değiştirmek, yoktan belge üretmek veya var olan bulguları 

çarpıtarak yayımlamak şeklinde tanımlayabiliriz. Tarihçi belge ve 

bulgulara dayalı olarak eserini ortaya koyar. Sonuçları açısından taraftar 

olamaz. Peşin hükümlerle tarih yazamaz.  

İlhan Tekeli, bir tarihçi için “namuslu kalmak” sözcüğünün siyasi 

iktidarların veya akımların oyuncağı olmamak anlamı taşıdığını 

söylemektedir. Bununla birlikte ayrıntıya inildikçe durumun farklılaştığını 

kabul etmektedir. İlk olarak Tarihçilik mesleğinin profesyonelliğinden 

hareketle tarihçi, kendisinden talep edilen bir hizmeti meslek standartlarına 

uygun üretmelidir. Bilimsel sonuçları tahrif ederek sipariş tarih ortaya 

koymak etik ilkelerle bağdaşmaz.23  

Tarihçinin dünya barışına katkı sağlaması üzerine düşüncelerini aktaran 

Tekeli, Tarihçinin toplumdaki kalıpların dışına çıkıp bilimsel bir 

perspektifle gerçekleri ortaya koyması gerektiğini vurgulamaktadır.24 

Toplumsal kalıpların dışına çıkan Tarihçi için toplumun üvey evladı olma 

riski daima vardır. Ancak Tarihçi bu riski göze alamıyorsa, gerektiğinde 

hakim ideoloji ile çatışmaya giremiyorsa etik dışı davranışlara yönelmiş 

demektir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki Tarihçinin görevi dünya 

barışına katkı sağlamak olmadığından barışa aykırı bilimsel verileri de elde 

etmesi halinde ortaya koymalıdır. 

Uydurmacılık/sahtecilik sınıfına girecek en iyi örnek sözde Ermeni 

soykırım iddialarıdır. Siyasi bir enstrümana dönüşen soykırım iddialarında 

Türklerin özür dilemesini istemek aslında tarihi çarpıtmanın ilk adımıdır. 

Tehcir esnasında Ermenilerin her türlü güvenliğinin sağlanmasına dair 

resmi belgeleri görmezden gelip, Ermeni terör örgütleri ile birlikte hareket 

eden misyonerlerin Batı basınına göndermiş olduğu tarafgir haberlere 

itimat etmek, diğer bir ifadeyle  konuyla ilgili belgelerin işine geleni almak, 

işine gelmeyeni almamak “tarih uydurmadır”. 

5. Dilimleme 

Tarihçi, yaptığı araştırmayı bütünlüğü bozacak şekilde parçalara ayırıp 

yayımlaması durumunda yeni yayınlarına ek bilgi, bulgu ve yorumlarını 

eklemelidir. Aksi durumda var olan bir çalışmasını dilimleyerek 

yayımlamış olmaktan öteye gitmemiş olur. Burada “kendinden intihal” 

                                                           
22 İbrahim Serbestoğlu, “Pazarköy Âyanı Turnacıbaşı Esad Bey İsyanı (1812-1813)”, 

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu- III, c. II, Kocaeli 2017, 

s. 911. 
23 İlhan Tekeli, Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru, İstanbul 2011, s. 175-177. 
24 İlhan Tekeli, Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru, s. 162-163. 
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yapmış sayılır. 

Örneğin “Osmanlılarda Doğum ve Ölüm” başlığı altında bir araştırma 

yapan Tarihçi, eserini “Osmanlılarda Doğum ve Doğumla İlgili Ritüeller”, 

“Osmanlılarda Ölüm ve Ölümle İlgili Ritüeller” şeklinde bölümlere 

ayırmıştır. İlk bölümde doğum öncesi, hamilelik süreci, çocuğun 

cinsiyetine bakış, doğumu kolaylaştırma ritüelleri, göbek kesme, ad koyma 

gibi alt başlıkları kullanmıştır. İkinci bölümü ise ölüm nedenleri, ölümün 

ilanı, mezarlıklar, defin işlemleri, defin sonrası ritüeller şeklinde alt 

başlıklara ayırmıştır. Çalışmasını tamamlayıp yayımlayan Tarihçi, bir 

sonraki çalışmasında “Osmanlılarda Doğum” başlığı altında yayın 

yaparken mutlaka yeni bilgi ve belgelerle yeni şeyler söylemesi gerekir. 

Aksi halde zaten var olan çalışmasının bir bölümünü yayımlamış, özgün 

bir çalışma ortaya koymamış olacaktır. 

6. Haksız Yazarlık 

Üniversiteler Arası Kurul, haksız yazarlığı, aktif katkısı olmayan 

kişileri yazarlar arasında göstermek, katkısı olanları ise göstermemek, 

yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygunsuz bir şekilde değiştirmek olarak 

tanımlamıştır. Yazarlık hakkı sadece fikir beyan etmek değildir. Yazarlık, 

araştırmanın tasarım, belge/bulgu toplanması, değerlendirilmesi ve 

yazımında katkıda bulunmak anlamına gelmektedir.25  

TÜBA’nın 2002 raporuna göre yazarların sıralanması bilimsel 

saygınlık açısından önemlidir. Kimi alanlarda araştırma konusunu ortaya 

atan ve planlamayı yapan kişi ilk yazar olurken, kimi alanlarda da kıdemli 

araştırmacı ilk sıradadır. Ancak unutulmamalıdır ki araştırmanın tüm 

aşamalarındaki bilimsel onur ve hata çalışmada yer alan herkesi eşit ölçüde 

kapsar. 

Haksız yazarlıkta sıralamadan daha önemli görülmesi gereken etik dışı 

davranışlar vardır. Bunlardan ilki Hayali yazarlık ve Onursal yazarlık diye 

adlandırılan, çalışmada hiçbir katkısı bulunmayanların isimlerinin 

eklenmesidir. Burada amaç ismi bilim dünyasında saygı ile anılan kişinin 

eklenmesiyle araştırmanın da saygınlığını arttırmaktır. İkinci etik dışı 

davranış da armağan yazarlıktır. Armağan yazarlık, araştırmada yine 

katkısı olmayan kişilerin yazarlar listesine eklenmesidir.26  

Ramazan Erdem haksız yazarları; hazıra konanlar, kıdem ve statülerini 

kullananlar, “sen beni yaz ben seni yazayım” sendromuna tutulanlar, etik 

bilinç eksikliği olanlar şeklinde sıralarken danışman-öğrenci problemleri 

ve akademik terfi sisteminin etkisine vurgu yapmaktadır. Üstelik yapılan 

                                                           
25 Kürşad Yılmaz, “Etik Dışı Davranış Olarak Haksız Yazarlık”, Eğitim Bilimleri 

Araştırmaları Dergisi, 2/1, Haziran 2012, s. 2. 
26 Bilimsel Araştırmada ve Etik Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği 

Komitesi, s. 25-27. 
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ankete katılan öğretim üyelerinin %75’i çok yazarlı yayınlarda etik ihlal 

yapıldığını ifade etmektedirler.27 Etik ihlallerinde dünyada ikinci 

kategoriyi oluşturan haksız yazarlık, Türkiye’de de 2006 yılında 

Üniversiteler Arası Kurul tarafından doçentlik başvuru dosyaları üzerine 

yapılan incelemelerde en fazla yaptırım uygulanan etik dışı davranıştır.28  

7. Yayın Desteğini Belirtmeme 

Gelişmiş ülkelerde daha çok ekonomik değere dönüştürüldüğünden 

bilimsel faaliyetlerin maddi ve manevi yönden desteklenmesi daha 

yaygındır. Ancak Türkiye gibi ülkelerde araştırmalar yeni şeyler 

söylemekten uzak; araştırmacılar da var olan kalıpları kırmaktan yoksun 

olduklarından bilimsel çalışmaların maddi desteği çoğunlukla kamu 

fonları odaklıdır. Tarih gibi Sosyal bilimlerde ise durum daha vahimdir. 

Tarihçi, çalışmalarında bulgularının ekonomiye katkısını düşünmekten öte 

bilimsel sonuçlarına odaklanır. Üstelik akademik çalışmaların dil ve üslup 

bakımından popülerlikten uzak durması halk nezdinde okunurluklarını da 

azaltmaktadır. Dolayısıyla Tarihçi, bilimsel araştırmalarda maddi kaynak 

konusunda kamu fonlarına Fen bilimlerine oranla daha muhtaçtır. İşte bu 

fonları kullanan Tarihçi, araştırmalarını yayımlarken kendisine destek 

olanlara teşekkür etmeyi borç bilmelidir.  

Örneğin Ahmet Yüksel, TÜBİTAK’tan aldığı destekle yapmış olduğu 

çalışmasını yayımlarken ilk sayfaya aldığı desteği belirtmiştir. Mustafa 

Kurt, Baki Çakır ve Kemal Demir de makalelerinin ilk sayfasında aldıkları 

desteği belirtip, TÜBİTAK’a teşekkür etmişlerdir. Bu durum bir erdemlilik 

göstergesi olduğu gibi diğer araştırmacılara da destek bulabilecekleri 

adresi işaret etmesi bakımından önemlidir. Ama biliyoruz ki bu ifadelerin 

yayına eklenmesi aynı zamanda destekleyen kuruluşun koşullarından 

birisidir. 

Bu eser Tübitak 1002 Hızlı Destek programı desteğiyle hazırlanmıştır. 

Şekil 10: Yayın sahibinin destek aldığını belirtir ifadesine örnek29  

1 Bu çalışma TÜBİTAK 1001 programınca desteklenen 112K426 numaralı 

araştırma projesinden üretilmiştir. Projeye desteği için TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi 

sunarız. 

Şekil 11: Yayın sahibinin destek aldığını belirtir ifadesine örnek30 

8. Sonuç 

                                                           
27 Ramazan Erdem, “Çok Yazarlı Bilimsel Çalışmalarda Yaşanan Etik Problemler”, II. 

Uygulamalı Etik Kongresi, 18-20 Ekim 2006, Ankara 2006. 
28 Kürşad Yılmaz, “Etik Dışı Davranış Olarak Haksız Yazarlık”, s. 3. 
29 Ahmet Yüksel, Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı, İstanbul 2014. 
30 Mustafa Kurt- Baki Çakır- Kemal Demir, “Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında 

Yönetim: Çalışanların “Şevk ve Gayret”lerini Artırmaya Dönük Uygulamalar”, History 

Studies, 8/1, Mart 2016, s. 71. 
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Bilim pahalı bir iştir. Bilim, bir yandan araştırmacıyı daima yeni 

şeylerin peşinden koştururken bir yandan da onun ömrünü tükettirir. Bilim 

insanı sosyal hayattan çoğu zaman kopar. Çok defa aile yaşantısı bilimsel 

faaliyetlerinin gölgesinde kalır. Çocuk sahibi olanların çocukları büyür 

ama bilimle uğraşanların çoğunluğu bunu fark edemez. Hatta bir kısım 

bilim insanı bir aile kurmaya dahi fırsat bulamaz. Onlar ortaya koydukları 

çalışmaları daha ileri aşamalara getirmeyi ilk hedef olarak kabul ederler.  

Bu kadar emek ve fedakarlığın söz konusu olduğu bilimsel faaliyetler 

şüphesiz bazı kurallar çerçevesinde cereyan eder. Bu kuralların ilki bilim 

insanının, kendine ve mesleğine saygının gereği olarak etik ilkelere 

uymasıdır. Bu durum bilim insanının karakterinin ve namusluluğunun 

göstergesidir. Kendisini finanse eden devlete ve millete sadakatinin 

gereğidir. Bilim insanı yeni şeyler söylemeyi, doğruyu sorgulamayı, hiçbir 

zaman ulaşamayacağı hakikatin peşinden koşmayı hedeflemelidir. Az 

bırakacağım kaygısıyla nicel fazlalık yerine iz bırakacağım düsturuyla 

nitel zenginliğe ulaşma gayreti içerisinde olmalıdır. Makam, mevki veya 

hoş görünme için etik dışı davranışlara sapmadan doğruluk ve dürüstlükten 

ayrılmamalıdır. Bilim insanının gelecek nesillere bırakacağı en büyük 

miras ismiyle anılan bilimsel çalışmaları olmalıdır. Aksi takdirde onca 

emek ve fedakarlığın araştırmacının ismiyle birlikte yok olup gitme riski 

vardır.  
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KARADAĞ’IN NÜFUSU (19. YÜZYIL) 

Abidin TEMİZER 

Giriş 

Karadağ Adriyatik Denizine kıyısı olan 13.812 km2 yüzölçümüne ve 

2017 yılı verilerine göre 642.550 nüfusa sahip küçük bir Balkan ülkesidir. 

Ülkede Karadağlı, Sırp, Boşnak ve Arnavut nüfusu yaşamaktadır. 

Karadağ’ın 19. yüzyıldaki nüfusuna geçmeden evvel söz konusu 

yüzyıldaki Karadağ’ın siyasi sınırlarına değinmek gerekiyor. 

19. yüzyıla girmeden hemen önce Karadağ Lovcen (Eski Karadağ) 

denilen bölgeden ibaretti. Bu bölge Katunska, Riyeka, Çerniça ve 

Liyesanska nahiyelerinden oluşmaktaydı. 1796 yılına gelindiğinde Brda 

bölgesi Karadağ’ın sınırlarına eklenmiş ve Karadağ’ın yüzölçümünü iki 

katına çıkarmıştır. Brda bölgesi Bielo Pavloviç, Piperi, Moraça ve Kutska 

nahiyelerinden ibaretti.1 İncelediğimiz yüzyılda ise Karadağ’ın sınırları 

1859 ve 1878 yıllarında olmak üzere iki defa genişleyerek değişmiştir. 

1858 Grahovo Savaşı sonrasında İstanbul’da toplanan elçiler Konferansı 

Grahovo ve çevresinin Karadağ’a bırakılmasını kararlaştırmışlardır. 1878 

Berlin Antlaşması ile Karadağ sınırlarına dahil ettiği yeni yerlerle 

yüzölçümünü %87 oranında artırmıştır ve 6.080 km2’lik bir yüzölçümüne 

sahip olmuştur. Birinci ve İkinci Balkan Savaşlarında yaklaşık 7 bin m2’lik 

bir alanı akleyerek günümüz sınırlarına ulaşmıştır. Dolayısıyla 19. 

Yüzyıldaki nüfusunu incelediğimiz Karadağ bugünkü sınırlara sahip 

Karadağ değil yaklaşık 6 bin km2’lik bir alana sahip Karadağ’dır.2 

Karadağ esas itibariyle dağlık ve taşlık bir alana sahiptir. Dolayısıyla 

böylesi bir coğrafyada tarım ve hayvancılık yapmak oldukça güçtür. Bu 

durum Karadağ’ın nüfusunu da olmuşuz yönde etkilemiştir. Geçim ve 

yaşam şartlarının ağır olması buraya göçlerin yapılmasına mani olmuş ve 

Karadağ nüfusu diğer Balkan ülkelerine oranda daha düşük olmuştur. 

1812-1897 Yılları Karadağ Nüfusu 

Karadağ 19. Yüzyılda iki defa sınır değişikliği yaşamış, 1852-1853, 

1859 ve 1877-1878 yılları arasında Osmanlı Devleti ile üç defa savaşmıştır. 

Bu gelişmelere Karadağ’ın nüfusunun artışını da doğrudan olumlu veya 

olumsuz etkilemiştir.  

                                                           
 (Doç. Dr.); Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarih Bölümü, Burdur, Türkiye. E-

mail: abidintemizerotmail.com 
1 BOA, HRT. h., 00049–0001; Kennet Morrison, Montenegro A Modern History, I. B. 

Tauris, London, 2009, s.3–18 
2 Abidin Temizer, Karadağ’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1853-1913), Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü, Samsun 2013, s. 14-15 
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Tablo I: Karadağ’ın 1812 Yılı Nüfusu3 

Karadağlılar Sırplar Katolikler 

32,680 13,600 6,888 

TOPLAM NÜFUS 

53.168 kişi 

 

Tablo II: Karadağ’ın 1812 Yılı Hane ve Silahlı Erkek Sayısı4 

Nahiye Hane Sayısı Silahlı Erkek Sayısı 

Katunska 947 2,000 

Riyeka 989 1,559 

Piyesivaska 277 482 

Liyesanska 1,365 2,384 

Çerniça 714 1,560 

Sırp köyleri 1,250 3,400 

Katolik köyler 549 1,720 

Toplam 6,091 13,105 

 

Karadağ’ın 1813 yılında sınırlarını genişletmeden hemen önceki nüfusu 

yukarıdaki tablolarda gösterilmiştir. Müslüman nüfusun bulunmadığı 

Karadağ’da 53.168 kişi yaşamaktadır. İkinci tabloda görüleceği üzere 

ortalama her dört kişiden biri silah kullanıyor ve savaş durumunda 

Karadağ’ın muhtemel askeri gücünü olusturdugu görülmektedir.5 

Tablo III: Karadağ’ın Yıllara Göre Nüfusu 

YIL NÜFUS 

1825 75.000 

1835 100.000 

1837 107.000 

1853 90.000 

1860 125.000 

                                                           
3 Col. L. C. Vialla De Sommières, Travels in Montenegro, London 1820.  s.14; William 

Denton, Montenegro: Its People and Their History, Daldy Isbister&Co. 1877, s.80. 
4 Sommières, Travels..., s.14; Denton, Montenegro..., s.80. 
5 Abidin Temizer, a.g.t.,, s.64. 
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1878 170.000 

1886 230.000 

1897 250.000 

Nüfusun nahiyelere göre dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir. 

 

Tablo VI: Karadağ’ın 1838 Yılı Nüfusunun Nahiyelere Dağlımı6 

NAHİYE NÜFUS 

Katunska 25.000 

Çerniça 13.000 

Riyeka 12.000 

Liyesanska 6.000 

Bielo Pavloviç 15.000 

Priperi 9.000 

Moraça 10.000 

Kurtska 17.000 

TOPLAM NÜFUS 107.000 

 

Tablo V: Karadağ’ın 1854 Yılı Nüfusunun Nahiyelere Dağlımı7 

NAHİYE NÜFUS 

Katunska Nahiyesi 28.268 

Çerniça Nahiyesi 63.828 

Riyeka Nahiyesi 26.097 

Liyesanska Nahiyesi 15.368 

Bielo Pavloviç Nahiyesi 33.228 

Moraça Nahiyesi 17.818 

Vasoviç Nahiyesi 11.721 

TOPLAM NÜFUS 196.328 

                                                           
6 Abidin Temizer, a.g.t., s.66. 
7 İ. Halil Sedes, 1875–1878 Osmanlı Ordusu Seferleri, 1876–1877 Osmanlı-Karadağ 
Seferi, Askeri Matbaa, İstanbul 1936. s.15–16. 
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Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere Karadağ’ın nüfusunda 1853 yılı 

hariç sürekli artış olduğu görülmektedir. Karadağ’ın nüfusunun artışında 

göçlerden ziyade doğumların ve sınır değişikliklerinin etkili olduğu 

söylenebilir. Nüfusun 1860’ta ciddi bir artışla 125.000 olması Grahovo 

Savaşı sonrasında Garohovo ve çevresinin Karadağ sınırlarına dahil 

olmasıdır. 1853 nüfusun 90.000 civarında gerilemesi ancak 1852-1853 

yıllarında Osmanlı Devleti’nin Karadağ’da yaptığı askeri harekatın8 ve 

doğum oranlarının düşük olması ile izah edilebilir. 1878 ve 1886 

yıllarındaki ciddi artışların nedeni ise Berlin Antlaşması ile Karadağ 

sınırlarına dahil olan yerlerdir. 1878 sonrasında oluşan Karadağ 

sınırlarında artık Müslüman nüfusu da görülmektedir. 

Sonuç 

Karadağ’ın nüfusu 1878 yılında kadar Hristiyanlardan oluşmaktadır. 

1878 yılından sonra Berlin Antlaşması ile Karadağ sınırlarına dahil olan 

topraklarda Müslüman Boşnak ve Arnavutlar yaşadıklarından 1878 

sonrasında Karadağ’da yoğun bir Müslüman nüfusu da görülmeye 

başlanmıştır. 

Karadağ’ın nüfusunda yıllara göre genelde düzenli bir artış yaşanmıştır. 

Ancak 1853 yılında nüfusun 107.000’den 90.000’e düştüğü görülmektedir. 

Bu düşünün nedenini tam tespit etmemekle birlikle Osmanlı’nın 1852-

1853 yıllarında Karadağ’daki askeri harekatları ve doğum oranının düşük 

olmasının etkili olduğunu tahmin etmekteyiz. 1860, 1878 ve 1886 

yıllarındaki ciddi artışlar ise izaha açıktır. Çükü bu tarihlerde Karadağ 

sınırlarına yeni topraklar ilave etmiştir. Dolayısıyla yeni topraklarda 

yaşanan nüfusun Karadağ’ın nüfusuna eklenmiş ve nüfusunu ciddi oranda 

arttırmıştır. 
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HADIM SÜLEYMAN PAŞA’NIN HİNT SEFERİNİN 

SONUÇLARI  

 

Zafer GÖLEN 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti Dekkan’da kurulmuş olan Behmenli Devleti 

zamanından beri Hindistan’daki devletlerle ilişki içinde idi. İstanbul’un 

fethinden sonra ilişkiler daha da gelişmiştir. Behmenî Sultanı III. 

Muhammed Şah’ın (1463-1482) Veziri Mahmud Gâvân, (1405-1481) 

ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Fakat ikili ilişkiler coğrafî 

uzaklık sebebiyle ticarî boyuttan siyasî alana taşınamamıştır. 1526’da 

Panipat Savaşı ile Hindistan, Timur’un beşinci kuşaktan torunu Babür’ün 

kontrolü altına girmeye başlamıştır. Bu siyasi değişiklik Osmanlı Devleti 

ile Hindistan’ın yeni fatihleri arasında bir soğukluğa sebep olmuş, iki taraf 

da ilişkileri sürdürmekte istekli görünmemiştir. Bu durumda Babür’ün 

Emir Timur’un beşinci kuşak torunu olması ve Osmanlıların, Özbekler ile 

Timurlular arasındaki  mücadelede Özbeklerin yanında yer almasının da 

büyük payı vardı. Osmanlılar Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan acı 

tecrübeler sebebiyle, Timur soyundan gelen hükümdarlarla ilişki içinde 

görünmek istememişlerdir. Buna karşı her ne kadar 1517’den sonra Hilâfet 

Osmanlı sülalesine geçmiş olsa da  Babürlü Sultanlar Osmanlı Devleti’nin 

İslâm dünyasındaki üstünlüğünü kabule yanaşmamışlardır.  İki taraf 

arasında çeşitli zamanlarda giden gelen elçiler kerhen de olsa karşılıklı 

nezakete dayalı bir saygıyı taraflara sunmuşlar lakin bu durum hiçbir 

zaman gerçek bir işbirliğine dönüşmemiştir. Özellikle 1507’lerden sonra 

Hind Okyanusu’nda ortaya çıkan Portekiz tehdidine karşı, Batı Hindistan 

sahillerinde kurulu devletlerin yardım çağrıları karşısında gerçekleşen 

Osmanlı askerî yardımları daima şüpheyle karşılanmıştır. Özellikle Aden 

ve Yemen’in fethinden sonra Osmanlıların Batı Hind Sahillerindeki 

faaliyetleri Hindistan’da tepkiyle karşılanmış ve Osmanlı Devleti’ne 

duyulan şüpheyi daha da artırmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin başlangıçta sadece dinî sebeplerle ilgilendiği Arap 

Yarımadası, Kızıldeniz ve Hind Okyanusu’nda Portekizlilerin oluşturduğu 

tehlike sebebiyle askerî bir ilgiye dönüşmüştür. Portekizliler XVI. yüzyılın 

başından itibaren her geçen gün Hind Okyanusu’ndaki etki sahalarını 

artırmışlar, Hindistan ve Arap Yarımadası’nın güneyinde yer alan güçler 

buna mani olamamışlardır. Bunun üzerine bölge hükümdarları kendilerine 

en yakın ve güçlü ülke olan Mısır Memlûklerinden yardım istemişlerdir.  

                                                           
 (Prof. Dr.); Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü, Burdur-TÜRKİYE. E-mail:. zgolen@gmail.com 
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Acil yardım çağrısı ise ülkesi doğrudan Portekiz saldırısı altında olan 

Gücerât Sultanı Muzaffer Şah’dan gelmiştir. Yardım talepleri üzerine 

Memlûk Sultanlığı Emir Hüseyin komutasındaki Memlûk donanmasını 

1508’de Hind Okyanusu’na göndermiştir. Memlûk donanması Portekiz 

donanmasını Hindistan’ın Batı sahillerinde yer alan Diu yakınlarındaki 

Chaul’da yenmiş, fakat ertesi yıl daha güçlü bir Portekiz donanması tüm 

Memlûk ve Gücerât donanmasını yok etmiştir. Böylece Kızıldeniz, 

dolayısıyla da Cidde, Mekke ve Medine gibi Müslümanların Kutsal 

beldeleri Portekiz saldırısına açık hale gelmiştir. Hatta Portekizliler Hz. 

Muhammed’in Medine’deki mezarını tahrip ve naaşını Avrupa’ya kaçırma 

planları dahi yapmışlardır1. Kızıldeniz’de büyüyen tehlike karşısında 

Portekizlileri durduramayacağını anlayan Memlûk Sultanı Kansû Gavri 

Osmanlı Sultanı II. Bayezid’den yardım istemiştir. Yardım çağrısına cevap 

veren Bayezid, 1511’de Mısır’a 300 tüfek, 30.000 ok, 40.000 kantar barut, 

2.000 kürek ve bakır gibi mühimmatı karşılıksız olarak Mısır’a 

göndermiştir2. Mısır’a gidenler arasında ateşli silahları kullanmayı bilen 

çok sayıda asker ve gemi mühendisleri de vardı. Osmanlı yardımı ilerleyen 

yıllarda da devam etmiştir. Türk denizcisi Selman Reis komutasında, 

Osmanlı topları ile teçhiz edilmiş 2.000’i Türk, 6.000 kişilik Memlûk 

Donanması, 1517’de Cidde’ye yapılan Portekiz saldırısını püskürtmüştür3. 

HİND SEFERİ 

Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı tahtına çıkması üzerine Osmanlı ve 

Memlûk devletleri arasındaki dostluk önce rekabete ardından da 

düşmanlığa dönüşmüştür. Mücadele Osmanlılar lehine sonuçlanmış, 

Osmanlılar Mısır ve Arap Yarımadası’nı fethetmişlerdir. Fetihle birlikte 

Osmanlılar Hind Okyanusu ve Hindistan’daki gelişmelerle daha yakından 

ilgilenmeye başlamışlardır. Osmanlılar bölgeyi fethettiklerinde gerek 

                                                           
1 İnci Yavuz, “Hindistan’da Batı Sömürgeciliği, Tarihi Koşulları ve İngiliz Doğu Hindistan 

Şirketi”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, sy.4, İstanbul Aralık 2013, s.177; William 

Weir, Dünyayı Değiştiren 50 Savaş, çev. M. Mesut Usta-Emine Demirtaş, Etkileşim 

Yayınları, İstanbul 2009, s.57.  
2 Salih Özbaran, “Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu”,  İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S.31, İstanbul 1977,  s.84. 
3 M. Yakub Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de Mücadele ve Hicaz’da Osmanlı 

Hâkimiyetinin Yerleşmesi Hakkında Bir Vesika”, Belgeler, C.II, S.3-4, Ankara 1965, s.39-

40; a.g.mlf., Kanunî Devri. Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası ve Osmanlı- Hint 

Müslümanları Münasebetleri 1517-1538, Fetih Yayınevi, İstanbul 1974, s.60; John Francis 

Guilmartin Jr, Gunpowder and Galleys Changing Technology and Mediterranean Warfare 

at Sea in the Sixteenth Century, Cambridge University Press, London 1974, s.10-11; İdris 

Bostan, “XVI. Yüzyılda Kızıldeniz’de Osmanlı-Portekiz Mücadelesi: Süveyş, Cidde ve 

Muha Deniz Üsleri”, Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Haz. Feridun M. Emecen, İshak 

Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, C.I, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, s.358-359; Nigel Cliff, 

Son Haçlılar, Türkçesi: Deniz Güzelgülgen, Remzi Kitabevi, İstanbul 2013, s.334, 339.  
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Mısır gerekse Hindistan Yarımadası’nda çok sayıda Osmanlı kökenli 

mühendis ve asker bu ülkelerde danışman olarak görev yapmaktaydı4.  

1534’de Büyük Babür Devleti’nin başına devletin kurucusu Babür’un 

oğlu Hümayun geçmiştir. Hümayun da babası gibi büyük fetihler yapmak 

peşindeydi. O tahta oturduktan sonra Gücerât Sultanı Bahadır Şah üzerine 

yürümüş, Bahadır Osmanlı topçularının yardımı ile Hümayun’a karşı 

koymayı denemiş ise de başarılı olamamıştır. Durumun tehlikeli bir hal 

alması üzerine Bahadır Şah Portekizlilerle anlaşarak (1535), yardım 

karşılığında onların Diu gibi stratejik bir yerde kale inşa etmelerine izin 

vermiştir. Fakat kısa sürede yaptığı hatayı anlayarak 1536’da değerli 

hediyelerle donanmış büyük bir elçilik heyetini de İstanbul’a göndererek 

Kanunî’den yardım istemiştir. Edirne’de Sultanın huzuruna kabul edilen 

heyet Osmanlı yardımını elde etmeyi başarmıştır. Ancak donanma 

hazırlıklarını yeni tamamlamışken 13 Şubat 1537’de Bahadır Han 

Portekizliler tarafından öldürülmüştür5. Ancak Kanunî, Bahadır Şah’ın 

öldürülmesinden iki ay önce Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa’ya 

bölgenin Portekizlilerden temizlenmesi için bir emir göndermiştir6: 

“Hükm-i şerifim sana vasıl olduğu demden yatı ve yarakın ve 

baru bungâhın hazır edüb ve evvel Süveyş’de cihad fi-sebilillah gaza 

niyetine hazır olub ve müheyya olan gemilere zâd ve zevâda kayub 

kifayet edecek kadar asker alub varub Hinde geçüb ve evvel Hind’ün 

benderlerini alub ve zabt edüb Mekke’nin ve Medine’nin şerefe 

hüma Allahü-Taala yolun kesüb ve tariken kat eden Portukal kafirün 

zararın ellerden def‘edüb ve âlemin deryadan defedesin.”.  

Hadım Süleyman Paşa komutasındaki 90 parçalık Osmanlı donanması 

22 Haziran 1538’de yola çıkmıştır.  Filo mürettebatı 7.000 kişiden fazlaydı. 

Bunların 1.500’ü Yeniçeri, 2.000’i okçu, 500’ü Memluk ve 2.000’i erdi. 

Askerlere ilave olarak çok sayıda teknik personel de filoyla beraberdi. 

Filonun silah envanterinde yer alan kale dövmeye yarayan büyük toplar ise 

Osmanlı idaresinin bölgedeki Portekiz varlığını sona erdirme niyetinde 

olduğunun açık göstergesidir. Süleyman Paşa’nın kuvvetleri 4 Eylül 

1538’de Diu’ya ulaşmıştır. Derhal harekete geçen Türk donanması Diu 

yakınlarındaki Gogala tabyasını ele geçirmiştir. Ardından Diu muhasara 

altına alınmıştır. Bombardıman için birbirinden 60 ilâ 100 adım uzaklıkta 

130 toptan oluşan 6 ayrı batarya teşkil edilmiştir. Bu toplardan dokuzu 90 

librenin üzerinde ağırlığı olan gülleler atabiliyordu. İlk bataryada 150 ilâ 

                                                           
4 Mughul, Kanunî Devri, s.107-108; Safvet, “Şark Levendleri”, Tarih-i Osmanî Encümeni 

Mecmuası, Cüzü:24, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul 1332, 

s.1533; Ertuğrul Önalp, Osmanlının Güney Seferleri, Berikan Yayınevi, Ankara 2010, 

s.113. 
5Mughul, Kanunî Devri, s.110, 112-127; Enver Konukçu, “Bahadır Şah Gucerâtî”, Diyanet 

İslâm Ansiklopedisi, C.I, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1991, s. 457. 
6 Mughul, Kanunî Devri, s.130-131. 
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200 libre demir gülleler atabilen 2 büyük top bulunuyordu. Toplar arasında 

300 ilâ 400 libre demir top atabilen birkaç süper top da bulunuyordu. 4 

Ekim’de başlayan bombardıman ay sonuna kadar devam etmiş, ancak 

Portekiz direnişi kırılamamıştır. Süleyman Paşa, 2 Kasım’da son bir kez 

daha saldırmış, ancak başarılı olamamıştır. Gücerât Sultanı Mahmud Şah, 

Süleyman Paşa’nın Hindistan’a gelirken Aden’i fethetmesi ve fetih 

sırasında Aden Emiri Şeyh Amir bin Davud ve vezirini öldürtmesi 

yüzünden, Süleyman Paşa’nın kendisine zarar vereceğinden 

şüphelenmiştir. Süleyman Paşa Beni Tahir Kabilesi’nden Şeyh Amir bin 

Davud’u hile ile gemisine getirtmiş ve onu tutuklatarak kale duvarına 

astırmıştır7. Bu hareket üzerine telaşa kapılan Mahmud Süleyman  Paşa’yı 

bölgeden uzaklaştırmak amacıyla Portekiz donanmasını yardıma 

çağırmıştır. Portekiz donanmasının yaklaşması üzerine Süleyman Paşa 

kalan askerleriyle 6 Kasım 1538’de Diu’dan ayrılmıştır8.  

Safvet’e göre, Hadım Süleyman Paşa’nın kaba tavırları kendi 

askerlerini dahi tedirgin etmiş, hatta mürettebatın bir kısmı kaçarak yüksek 

aylıklarla Gücerât ordusuna katılmıştır9. Mehmet Ziya Bey de aynı 

kanaattedir. Ona göre, Süleyman Paşa kötü bir idarecidir ve onun 

yüzünden büyük hedeflerle çıkılan sefer hüsranla sonuçlanmıştır10. 

Dönemin Osmanlı idarecilerine göre ise başarısızlık tamamen Mahmud 

Şah’ın ihanetinin sonucudur. Onlar Hindistan’daki durumu şu cümlelerle 

dile getirirler,  “Ehli Hindin gönülleri kâfir ile beraber olup anlara müsait 

ve mütevehhim olup bu muhakkak ki darı şirk ve nifaktır. Ehli Hindin cümle 

ef’alinden biri budur ki askeri mansurun ifsadına kast etmişlerdir.”11.  

 İlerleyen dönemde Osmanlı-Hind ilişkileri düzelmek yerine daha 

da kötüye gitmiştir. Hatta Ekber Şah (1556-1606) önce Özbekler ve 

Safeviler, ardından da Portekizlilerle bir ittifak kurarak Yemen’i 

Osmanlılardan almak için bazı planlar dahi yapmıştır. Osmanlı Devleti 

Ekber’in planlarını ciddiye almış ve bölgeye takviye kuvvetler göndermek 

zorunda kalmıştır12. 

                                                           
7 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II, TTK, Ankara 1988, s.371.  
8 Mughul, Kanunî Devri, s.142-147; Özbaran, Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu, 

s.98-100; Bıyıktay, a.g.e., s.49. Konuyla ilgili ilk makalelerden birini yazan Safvet Bey, 

sefer komutanı olarak Hadım Süleyman Paşa’nın seçilmesini yanlış bir tercih olarak niteler. 

Bkz., Safvet, “Bir Osmanlı Filosunun Sumatra Seferi”, Tarih-i Osmanî Encümeni 

Mecmuası, Cüzü:10, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul 1329, 

s.612. 
9 Safvet, Şark Levendleri, s.1535.  
10 Mehmed Ziya Bey, Osmanlı’nın Kanatları Altında Bir Uzakdoğu Devleti Açe, Haz. 

Harun Tuncer, İstanbul 2. Baskı 2011, s. 53-54. 
11 Fevzi Kurtoğlu, “Hadım Süleyman Paşanın Mektupları ve Belgradın Muhasara Pilânı”, 

Belleten, C.IV, S.13, Ankara 1940, s.69-70.  
12 Azmi Özcan, “Osmanlı ve Bâbürlü Devleti Arasındaki İlişkiler”, Türkler, C.8, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.762.  
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Sonuç: 

Aden ve Yemen’in fethi sırasında bölge idarecilerinin ortadan 

kaldırılması, sert askerî tedbirler, Osmanlı askerlerinin yaptığı bazı hatalar 

daha sonra Osmanlı Devleti’nin Hind Seferi’nin başarısızlıkla 

sonuçlanmasına sebep olacaktır. Aynı sonun kendi başlarına da 

gelmesinden korkan Hindistan’daki Müslüman devlet idarecileri, yardım 

isteği kendilerinden gelmesine rağmen, sefere katılan Osmanlı 

komutanlarına güvenmemiştir. Hadım Süleyman Paşa da onların 

şüphelerini haklı çıkaracak faaliyetlere girişince Portekizlilerin bölgeye 

yerleşmesiçok  daha kolaylaşmıştır. Daha sonra Babürlüler yerel 

hanedanları egemenlikleri altına alınca, Osmanlıların bölge ile irtibatları 

iyice kopmuştur. Osmanlıların bölgeye ilişkin gelişmelere kayıtsızlığı 

Kanunî dönemindeki birkaç sefer haricinde tamamen kesilmiştir. Bu 

kayıtsızlığının sebebi sadece Babürlülerin iktidarı değil, yerel halkta 

Yemen’in fethi sonrasında oluşan güven bunalımının da  etkili olmasıdır. 

1583’te “Tarih-i Hind-i Garbî veya Hadîs-i Nev” adlı bir kitap yazan 

Su’udi Mehmed bin Emir Hasan o dönemde eser kaleme alanlardan 

beklenmeyecek cesurlukta, Osmanlı Devleti’nin Hind politikasını eleştirir 

ve şunları söyler13: 

“Bir grup düşmanın (Portekizliler) bu şekilde gayet edip batıdan 

doğuya gitmekte, şiddetli rüzgâra, denizin belalarına katlanmakta 

olmalarına karşı, Diyâr-ı Rûm onların ülkelerine oranla yarı yolda 

bulunmasına rağmen o bölgelerin yolunun ele geçirilmesi için 

teşebbüs edilmemesi ve buna Osmanlı Sultanlarından hiçbirinin 

istekli olmaması şaşılacak bir durumdur. Bununla birlikte o 

taraflara sefer düzenlemekte sayısız yararlar bulunmaktadır. O 

bölgelere yönelmek için pek çok sebep vardır. Bunları açıklamaya 

gerek yoktur. Eğer Mısır’da Süveyş bölgesinde gemiler hazırlanıp 

asker yerleştirerek başlarına dirayetli bir kumandan ile güçlü, 

cesur, kendi çıkarlarını düşünmeyen, sırf İslâm’ı güçlendirmek için 

gayret gösterecek tedbirli bir kaptan tayin edilse çok kısa sürede o 

bölgeleri ele geçirir ve düşmanları oradan uzaklaştırırdı.”.   

 Aslında Hasan problemi son cümlesinde kolayca 

özetlemiştir. Osmanlı Devleti bölgeye hem askerî hem de diplomasi 

dilini iyi bilen komutanlarını gönderemeyince, iyi niyetle başlatılan 

seferde hata üstüne hata yapılmıştır. Sonuçta bu durum 

Portekizlilerden başka kimsenin işine yaramamıştır. Portekizlilerin 

Osmanlı Devleti dahil bölgedeki tüm devletlerden daha üstün olan 

donanmasına, Hindistan’daki sultanlıklar arasındaki kişisel veya 

                                                           
13 Su’udi Mehmed bin Emir Hasan, Tarih-i Hind-i Garbî veya Hadis-i Nev, Tarihi 

Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, İstanbul 1999, 

s.53-55.  
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devletlerarası çekişmeler de eklenince Portekizlileri bölgeden atmak 

mümkün olmamıştır. Benzer çekişmeler Osmanlı bürokratları 

arasında da yaşanmaktadır. Mesela Türk Denizcilik Tarihi’nin 

efsanevî ismi Piri Reis dahi 1552’de Hind Okyanusu’ndan 

Portekizlileri atma teşebbüsünün sonunda, Basra Valisi Kubat ve 

Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşalar ile yaşadığı ihtilaflar yüzünden 

1553’te idam edilmiştir.       
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DESTİNASYON ÇEKİCİLİK UNSURU OLARAK KENT 

MÜZELERİNİN TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMUNUN 

İNCELENMESİ 

Investigation of the Current Situation in Turkey of the City Museums As a 

Destination Attraction Factor 

 

Ertuğrul DÜZGÜN 

 

1. Giriş 

Tarihsel süreç içerisindeki yaşanmışlıkların günümüze yansıma şekli 

olan müzeler, modern dünyada tahribata uğrayan kültürel değerleri 

toparlayan, onları yok olmaktan kurtaran ve muhafaza işlevi gören 

kurumlar halini almışlardır. Müzeler yaşamış oldukları dönemlerdeki 

unsurları günümüzün ilgi alanlarına göre ortaya koymaya çalışarak modern 

çağ insanlarının geçmişle olan bağını kuvvetlendirmeye çalışırlar (Artan, 

2012: 107). Müzelerin geçmiş ile gelecek arasında kurmuş olduğu köprü 

vesilesiyle ilişkileri sağlaması, modern dünyadaki uygulamaların gerisinde 

kalmaması ve çağdaş dünyadaki uygulamaları yakalaması açısından büyük 

önem taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta müzelerin, 

ziyaret eden kişiler açısından bir kente veya ülkeye geldiklerinde sadece 

zaman geçirmek için gittikleri yer olmaktan ziyade bir kenti veya ülkeyi 

görmek için teşvik edeci bir unsur olabilmelidir (Kara, 2013: 76). 

Kültür turizmi açısından büyük bir öneme sahip olan müzeler turizme 

de önemli katkılar sunmaktadır. Aynı şekilde turizmde müzeciliğin 

gelişimini destekleyen bir lokomotif görevi üstlenmektedir. Turizm 

sayesinde müzelerde saklanan değerli koleksiyonların bilinirliği artarken 

müzeler de ülkelerdeki turistik destinasyonların çekiciliğini 

artırabilmektedir. Bu sayede bölgeye gelen ziyaretçi sayısında ve gelirde 

olumlu yönde iyileşmeler olacağından bölge ekonomisine katkı sunarlar. 

Müzelerin turizmin vazgeçilmez bir öğesi olması sebebiyle paket turlara 

bakıldığında tur programlarında sıklıkla müze ziyaretlerine yer verilmekte 

(Kervankiran, 2014: 348), bazı destinasyonlara ise sadece bir müzeyi 

ziyaret etmek için dahi gidilebilmektedir. 

Yıllar itibariyle dünyada değişen yeni müzecilik akımıyla ortaya çıkıp 

Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisinde de önemli bir strateji olarak 

belirlenen ‘Kent Müzeleri’ çalışmanın ana konusu olmuştur. Bu çerçevede 

ayrıca araştırmada tarihi ve kültürel değerleri insanlara aktarmada çekicilik 

sağlayan müzelerin değişen fonksiyonları, turizm açısından önemi, 
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Türkiye’deki müzelerin ve özellikle de yeni müzecilik anlayışının bir 

sonucu olarak ortaya çıkan kent müzelerinin mevcut durumu; Türkiye’deki 

müze sayıları, ziyaretçi sayıları ve müze gelirleri açısından belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

Bu kapsamda araştırmanın ilk bölümünde amaç ve yöntem hakkında 

bilgiler verilmiş, ardından müzecilik, müze ve turizm ilişkisi ile kent 

müzeleri kavramlarıyla ilgili literatüre değinilmiştir. Araştırma 

kapsamında elde edilmiş olan veriler ise Türkiye’deki müzelerin mevcut 

durumu bölümünde sıralanmıştır. Araştırmanın son bölümünde de genel 

sonuçlara değinilerek konuya yönelik öneriler sunulmuştur. 

2. Amaç ve Yöntem 

Turistik faaliyetlere katılan insanlar için önemli bir çekim unsuru olan 

müzelerin değişen dünya şartlarına göre evrildiği görülmektedir. Bu 

beklenti neticesinde büyük önem teşkil eden kent müzeleri de hem 

dünyada hem de ülkemizde gelişmeye başlamıştır. Bu değişim sonucunda 

kent müzeleri turizmden beklediği geliri yüksek olan Türkiye’nin turizm 

vizyonu olarak görülen 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde “Uluslararası 

standartlarda kentsel sembol oluşturacak şehir müzelerinin kurulması” ve 

“Özgün sanatsal kolleksiyonların ve güncel eserlerin sergilenmesi 

yanında uluslararası sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak merkezler 

oluşturulacaktır” açıklamalarıyla önemli birer strateji olarak yer almıştır 

(kultur.gov.tr 2007: 62). Ayrıca 2007-2013 dönemini kapsayan eylem 

planında ve 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında 

müzelerin çekiciliğini ve cazibesini artırmaya yönelik tedbirlerden 

bahsedilmiştir.  

Bu çalışmadaki amaçsa Türkiye’deki müzelerin ve özellikle de kent 

müzelerinin mevcut durumunun belirlenmesidir. Bu kapsamda 

Türkiye’deki müze sayıları, ziyaretçi sayıları ve müze gelirleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ağırlıklı olarak kent müzeleri 

özelinde yoğunlaşıyor olmasının sebebi kent müzelerinin Batı 

toplumlarındaki geçmişinin uzun olmasına rağmen ülkemizde yeterince 

yaygınlaşmamış olmasındandır. Bu bakımdan kent müzelerine ait mevcut 

durumun tespiti çalışmayı önemli kılmaktadır.  

Araştırma kapsamında farklı yazılı kitap ve tez gibi kaynakların yanı 

sıra internet ortamından pek çok yazılı kaynak ve web sitesinden 

yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları ağırlıklı olarak Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, TÜİK ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 

ikincil olarak elde edilmiş niceliksel verilerden oluşmaktadır. Araştırmada 

kent müzeleri ile ilgili verilerin temin edilmesinde problem yaşandığı için 

kent müzeleri ile ilgili ulaşılabilen verilere yer verilmiştir. 
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3. Literatür Taraması 

3.1 Müze 

Uluslararası Müzeler Konseyi(ICOM) müzeyi 1970’lerde; “toplumun 

ve toplumsal gelişimin hizmetinde, kâr amacı gütmeksizin süreklilik arz 

eden; insana ve onun yaşadığı çevreye tanıklık etmiş malzemeleri, 

araştırma, öğrenme ve yararlanma amacıyla toplayan, koruyan, onlar 

üzerinde araştırmalar yapan ve elde ettiği bilgiyi sergileyerek paylaşan 

halka açık işletmeler”(Desvalle´es ve Mairesse, 2010’den aktaran Sökmen, 

2017: 31) olarak tanımlamıştır. İlerleyen süreçte bu tanıma “soyut 

kanıtların sergilenmesi” de eklenerek modern müze anlayışlı müzeciliğin 

tanımı oluşturulmuştur. Bu haliyle de ICOM (2018) “insan ve yaşadığı 

çevrenin somut ve somut olmayan mirasını inceleme, eğitim ve zevk alma 

amacıyla toplayan, koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen, toplumun ve 

gelişiminin hizmetinde, halka açık, kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği 

olan bir kurum” olarak revize etmiştir. Böylece içerisinde somut 

nesnelerin sergilendiği modern müzecilik anlayışına yeni bir bakış 

getirilmiştir. 

Diğer bir tanımda ise müzeler "toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini 

yansıtan ve geleceğini biçimleyecek öğeleri araştıran, toplayan, koruyan, 

sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumu" 

olarak da görülmektedir (Atagök, 1990: 131). Bu bağlamda müzelerden, 

özünde insanlığa, çevresine ait soyut ve somut varlıkların bir araya 

getirildiği, araştırıldığı, sergilendiği mekânlar veya kurumlar olarak 

bahsedilebilir (Desvalle´es ve Mairesse, 2010, 56-60). Bu sayede zengin 

kültürün araştırılarak somut bir şekilde ortaya konulabilmesi için somut 

olmayan kültürel mirasımızın da müzeler kanalıyla korunduğu kabul 

edilmiştir (Çankaya, 2006: 60). 

Müzelerin yüzyıllardan beri devam eden somut nesneleri toplama ve 

sergileme anlayışını genişleten, müzeleri toplumun olumlu yönde 

gelişmesi noktasında ele alan bu tanımlar günümüzdeki müzecilik 

anlayışını göstermektedir. Bu anlayışın oluşması uzun bir dönem almış ve 

başlangıcından günümüze olumlu yönde birçok değişiklik göstermiştir 

(Öztekin, 2014: 4). 

Müzelerin gelişimine bakıldığında, insanların yerleşik yaşama 

geçtikleri dönem olan Neolitik Çağ’dan itibaren özellikli Anadolu, 

Mezopotamya ve Eski Mısır’da konumlanan uygarlıkların yaşam 

alanlarında, mezar ve saray yapılarında; kutsal eşyalarını, silahlarını, 

hazinelerini, aletlerini saklayarak bunları ilerleyen süreçte sergilemeye 

yönelik koleksiyonlar oluşturdukları söylenebilir. Tarihsel süreç 

içerisindeki gelişiminde ise büyük imparatorların önemli etkilerinin 

olduğu söylenebilir. Örneğin İmparator Marcellus (M.Ö. 42-23) savaş 

ganimetlerini Antik Roma’da sergilemiştir. İmparator Hadrianus (M.S. 76-
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138) ve İmparator Neron (M.S. 37-68) da saraylarında antik heykellerden 

oluşan koleksiyonlar oluşturmuşlardır (Öztekin, 2014: 5) 

Osmanlı Döneminde de müzeciliği ve koleksiyonculuğu geliştirmeye 

yönelik bir takım faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Örneğin Osman Hamdi 

Bey önderliğinde Anadolu’dan hem yurtdışına tarihi eserlerin 

kaçırılmasını önlemek hem de kazıları takip edebilmek amacıyla 1884 

yılında Âsâr-ı Atika Nizamnâmesi çıkarılmıştır (Öztekin, 2014: 50). 

Cumhuriyet Döneminde ise Türkiye UNESCO ve ICOM'a üye olarak, 

müzecilik alanında uluslararası gelişmeleri takip etme, uluslararası iş 

birliğine gitme ve ortak projeler yürütme gibi imkânları elde etmiştir 

(Küçükhasköylü ve Gökalp, 2013: 67) . 

Günümüzdeki müze tanımına uyacak şekilde oluşturulan ilk müze ise 

1683 yılında Oxford Üniversitesi bünyesinde İngiltere’de kurulmuştur. 

Elias Ashmole'un kişisel koleksiyonlarının sergilendiği bu müze daha 

sonra Ashmolean Müzesi ismiyle adlandırılmıştır (Aslanoğlu, 2014: 18). 

İlerleyen süreçlerde kültürel birikim edinme ve bu birikimleri koruma 

amacıyla çok sayıda müze yapıları inşa edilmiş veya var olan yapılar 

müzeye çevrilmiştir. Örneğin halen dünyanın en ünlü müzeleri arasında 

gösterilen 1753’te kurulan British Museum ile 1793’te kurulan Louvre 

Müzesi bu dönemlerde kurulan müzelere örnek gösterilebilir (Aslanoğlu, 

2014: 18). 

Müzelerin çalışmalarının odak noktasında insan ve insana yönelik 

unsurlar yer almaktadır. İnsanlar koleksiyonlarının topluma hizmet etmesi 

için müzeleri tercih etmişlerdir. Bu sebeple de günümüzde müzeler 

objelerin sergilendiği kurumlar olmaktan ziyade insan merkezli kurumlar 

olarak adlandırılmaktadırlar (Uralman, 2012: 38). Müzecilik 

faaliyetlerindeki bu değişiklik müzeleri yalnızca zaman geçirilecek bir 

mekân olmaktan çıkarıp, düşünsel, toplumsal ve kültürel alt yapının 

oluşmasında katkı sağlayan bir unsur haline getirmiştir. Toplumdaki 

modernleşmenin önünü açarak kültürel kimlik kazandırdığı gibi 

ötekileştirmenin de önüne geçebilmektedir (Çakır, 2010: 13). 

Müzeler topladıkları ve biriktirdikleri koleksiyonlara göre belli 

sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. Bunlar içerisinde büyük öneme sahip 

olan sınıflandırma ise koleksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmadır. 

Buna ek olarak müzeler; yönetimlerine, işlevlerine, hizmet ettikleri 

bölgelere, sergileme yöntemlerine ve bilginin kullanımına göre 

sınıflandırılabilirler (Özkan 2010: 32); 

Müzeler ve tarihi alanlar konusunda önemli çalışmaları bulunan 

UNESCO’da Brezilya Bölgesel Seminerinde (1958) belirlenen 

gruplamaya göre müzeleri bilim dallarına göre sınıflandırmıştır: 

1. Sanat Müzeleri 
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2. Modern Sanat Müzeleri 

3. Arkeoloji, Tarih ve Kültürel Miras Müzeleri 

4. Etnografya ve Folklor Müzeleri 

5. Doğa Tarihi Müzeleri 

6. Bilim ve Teknoloji Müzeleri 

7. Bölge Müzeleri 

8. Uzmanlık Müzeleri 

9. Üniversite Müzeleri 

Müzeler kimliğin kazanılmasında ve somutlaşmasında katkısı 

olduğundan toplumsal kimliklerin tanımlanmasında büyük önem 

taşımaktadır (Peltekoğlu, 2008). Diğer yandan müzeler sayesinde bireyler 

toplumsal kimliklerini keşfederek itibar oluşturabilirler (Fleming, 2009, 

s.10). Bu sayede de, kişilerin çevresiyle aralarında yaşadıkları ilişkiler 

sonucunda kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlarlar (Uralman, 2012: 

39).  

4. Kent Müzeleri 

Kent Müzeleri, kentlilik bilincini ve kent kimliğini geliştirmede, o 

kentte yaşayan değişik dinsel, etnik, kültürel ve toplumsal gruplar 

arasındaki karşılıklı anlayışı, saygıyı ve ortak kültürü geliştiren, kentte 

oluşan sorunlara karşı çözüm üretebilen ve demokratik bir biçimde 

oluşturulmuş olan kentsel gelişim stratejilerinin gerçekleşmesine katkı 

sağlayan, sivil bir platform oluşturarak kentteki tarihi mirasın korunmasına 

katkı sağlayan, kentin bir bütün olarak tanıtımına katkıda bulunan, uzman 

iletişim, koruma, eğitim ve kültür merkezleri olarak ön plana çıkmaktadır 

(Silier, 2010: 17). 

Kent müzeleri ve tarih müzeleri olarak adlandırılan müzeler kentte daha 

önce yaşanmış olan deneyimlerin, ortaya çıkmış olan öykülerin çeşitli 

eğitim programlarıyla, sergilerle, gösterimlerle, araştırmalarla, yayınlarla 

ve diğer etkinlik türleriyle aktarılmaktadır. Bu bakımdan bu müzelerin kent 

tarihi müzeleri olarak adlandırılmaktan ziyade yerel tarih müzeleri olarak 

da adlandırıldığı söylenebilir  (Fleming, 2001: 25). 

Bir kentin belleği ve aynası olarak nitelendirilen kent müzelerinde; 

kentin özelliklerine göre tarihi sürecini gösteren haritalar, yazılı belgeler, 

fotoğraflar, eğitim alanları, toplantı ve gösterim alanları, maketler, 

arkeolojik eserler ve geleneksel el sanatlarının uygulamalı olarak 

gösterildiği mekânlar yer alabilmektedir (Mercin, 2007: 92). 

Kent müzelerinin tarihsel geçmişine bakıldığında dünyada uzun bir 

geçmişi olmasına rağmen ülkemiz özelinde nispeten yeni bir kavram 
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olarak değerlendirilebilir. Kent müzesi geleneğinin Batı toplumlarında 

yeni olmadığı söylenebilir. Örneğin 1923 yılında kurulan New York Kent 

Müzesi’nde 1.5 milyonun üzerinde eser bulunduğu bilinmektedir. Bu 

eserler içerisinde; resim, heykel, fotoğraf, baskı, tekstil, dekoratif sanatlar 

ve oyuncak bölümleri yer almaktadır. Müze ayrıca çeşitli sivil toplum 

dernekleri ve özel işletmeler tarafından da desteklenmektedir (Mercin, 

2007: 92). Dünya’da ilk kent müzeleri Amerika Birleşik Devletleri’nde 

ortaya çıkmış olmasına rağmen başarılı kent müzeleri örnekleri Avrupa’da 

da görülmektedir. En başarılı kent müzeleri arasında yer alan Londra Kent 

Müzesi 1826 yılında kurulmuş olan Guilhall Müzesi ile 1911 yılında 

kurulan Londra Müzesinin koleksiyonlarının birleştirilmesi ile 1975 

yılında meydana gelmiştir. Ülkemizde ise 1988 yılında İstanbul’daki 

Yıldız Sarayı bünyesinde Osmanlı Dönemi sosyal yaşamına ait eserlerin 

sergilendiği Şehir Müzesi açılmıştır. İstanbul Şehir Müzesi dışında 

Türkiye’de kent müzelerinin gündeme gelmesi ancak 1990’larda 

gerçekleşebilmiştir. Sonrasında 2000’den başlayarak, çeşitli belediyeler 

tarafından kavramın geniş bir alana yansıması için kent müzeleri 

kurulmaya başlanmış ve yeni bir dönem başlatılmıştır (Silier, 2010: 18-

19). Modern anlamda ilk kent müzesi ülkemizde 2004 yılında İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi adıyla faaliyetlerine 

başlamıştır. Bu kurumun ismi daha sonra Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve 

Müzesi olarak değiştirilmiştir (Öztekin, 2014: 38). Türkiye’de özel 

müzecilik faaliyetlerinin başlaması ise iş adamı Vehbi Koç’un eşi Sadberk 

Hanım’ın vasiyeti sonucunda 1980’lerde Koç ailesi tarafından Sadberk 

Hanım Müzesi’nin kurulmasıyla başladığı söylenebilir. 2000’li yıllardan 

itibaren ise holdingler veya çeşitli vakıflar tarafından bireysel girişimler 

sonucunda birçok özel koleksiyonun sergilendiği özel müzelerin 

oluşturulup halka sunulduğu görülmektedir (Artan, 2012: 109). 

Silier’e göre (2010) 19. Yüzyılın sonları ile 20. Yüzyılın başlarındaki 

dönemlerde ortaya çıkmaya başlamış olan kent müzeleri zaman içerisinde 

farklı ihtiyaçlar dikkate alınarak büyük yatırımlar ile kendilerini yenilemiş 

ve geçmiştekinden daha gösterişli alanlara dönüşmüşlerdir. Diğer yandan 

kent müzeleri ya doğrudan kent belleği merkezlerini oluşturarak ya da bu 

amaçla çalışan kent tarihi enstitüleri ve merkezleri işbirlikleri oluşturarak, 

kentsel yaşamda kendisiyle ilgili olan alanlardaki çalışmalarının daha 

güçlü temeller üzerine oturması için çaba harcamaktadırlar. Bu bakımdan 

kent müzeleri başarılı olabilmek için bulunduğu kentin kültürel miras 

envanterini hazırlaması, kente ait arkeoloji projelerini üstlenmesi veya bu 

işle ilgili olan kurumlar ile işbirliğine giderek kentsel mirasın 

korunmasında aktif rol almaktadırlar (Silier, 2010: 16-18). 

Bir kentin tanınırlığının artmasında ve korunmasında kent müzelerinin 

gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ayrı bir yer tutar. Çünkü kent müzeleri 

doğrudan doğruya kentteki kültürel mirasın korunmasına yönelik 
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çalışmalar yürütür. Aksi taktirde müzeler mimari ve maddi mirasla sınırlı 

kalabileceklerdir. Bu sebeple kent müzeleri manevi mirası ve taşınabilir 

kültür varlıklarını da devreye sokarak, kentin ortak mirasının yok olmasına 

ve yozlaşmasına karşı sivil bir üst görevi görmektedirler (Silier, 2007: 2). 

Kentlerin tanıtımında kendilerinin de rolü olduğunu düşündüklerinden 

“kültürel ve etnik farklılıklara saygıyı, kültürel miras ve doğaya ilişkin 

değerleri geliştirecek güçlü bir araç” (Hebditch, 2001: 40) olarak destek 

görürler. Bu sebeple de kent müzeleri kentlilik bilincini ve kent kimliğini 

geliştiren kurumlar olarak adlandırılabilir (Silier, 2007: 15). 

Tarihi Kentler Birliği’nin belirtmiş olduğu kent müzelerinin kuruluş 

amaçlarının ilk maddesi incelendiğinde, kentlerin sahip oldukları binlerce 

yıllık kültür ürünlerini modern müzeciliğin gereksinimlerine göre 

günümüze uyarlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu amacı 

gerçekleştirmede kültürel mirasın önemli bir unsuru olan geleneksel el 

sanatları da büyük önem taşımaktadır (Mercin, 2007: 92). Sergilenen ve 

deneyimlenen bu eserler sayesinde müzelerin turizmden elde ettiği 

kazanımlar da artabilecektir. Konuyla ilgili olarak Jolliffe ve Smith (2001) 

turizm ve müze ilişkisini Şekil-1’deki gibi açıklamıştır; 

 

  Şekil-1. Turizm ve Müze İlişkisi 

Kaynak: Jolliffe ve Smith, 2001’den aktaran Kervankiran, 2014: 347 

 

5. Türkiye’deki Müzelerin Mevcut Durumu 

Yeni müzecilik anlayışı tarihi ve kültürel açıdan değerli olan objelerin 

raflar veya camekânlar içerisinde yan yana dizildiği ve insanların bunların 

önünden hızlıca geçip gitmesini, özensiz dizilimin olmasını, gerek kültürel 

gerekse tarihsel arka planın özenli olmayan bir şekilde sunulmasını, 
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kısacası sergi biçiminde olan klasik müzelerin birer tapınağa veya 

mezarlığa dönüştürülmesini eleştirmektedir. Yeni müzecilik anlayışı, 

koleksiyonların koruma kullanma dengesi göz önünde tutularak eşyadan 

ziyade insana yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini savunmaktadır 

(Silier, 2010: 17). Bu anlayış ile gelişmeye başlayan yeni müzecilik 

anlayışının ülkemizdeki mevcut durumunu belirlemeye yönelik olarak 

ulaşılan ikincil veriler aşağıda tablolaştırılmıştır. 

 

Şekil 2. Türkiye’deki Müze Sayıları 

Kaynak: TÜİK, 2017; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2017 

Türkiye genelindeki Bakanlığa bağlı olan müzeler ve özel müzelere 

bakıldığında (Şekil-2), 2012-2016 yılları arasında devamlı bir artışın 

olduğu görülmektedir. Ancak sadece 2016 yılında Bakanlığa bağlı müze 

sayısında bir önceki yıla göre farklılık olmadığı söylenebilir. Toplam müze 

sayılarına bakıldığında 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla %2 oranında 

artarak 417’ye ulaşmıştır. Bunlardan 193 tanesi Kültür Turizm Bakanlığı 

bünyesinde hizmet verirken 224 tanesi özel müze kategorisinde yer 

almaktadır. 

Tablo 1. Müzelerdeki Eser Sayıları 

Yıllar Toplam Kültür Turizm 

Bakanlığına Bağlı 

Müzeler 

Özel 

Müzeler 

2012 3 516 491 3 177 446 339 045 

2013 3 531 656 3 174 867 356 789 

2014 3 591 566 3 217 173 374 393 

2015 3 628 715 3 235 113 393 602 

2016 3 685 609 3 311 359 374 250 

Kaynak: TÜİK, 2017, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2016 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2016 

yılında 2015 yılına göre %2,4 artarak 3 milyon 311 bin 359’a ulaşmıştır. 

Buna karşın özel müzelerdeki mevcut eser sayısı ise 2016 yılında 2015 

yılına göre %4,9 azalarak 374 bin 250’ye düşmüştür. Ancak toplam 

müzelerdeki eser sayılarına bakıldığında 2012 ile 2016 yılları arasındaki 5 

yılda sürekli bir artışın söz konusu olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Müze ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayısı 

Yıllar Toplam Kültür Turizm 

Bakanlığına Bağlı 

Müzeler 

Özel 

Müzeler 

2012 36 323 169 28 781 308 7 541 861 

2013 37 373 837 29 566 691 7 807 146 

2014 37 931 568 29 799 790 8 131 778 

2015 37 048 066 28 122 934 8 925 132 

2016 25 287 530 17 247 440 8 040 090 

2017  20.509.746  

Kaynak: TÜİK, 2017, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2016 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 

2015 yılı itibariyle düşüşe geçmiş ancak 2017 yılı itibariyle tekrar artmaya 

başlamıştır. 2016 yılında 2015 yılına göre %38,7 azalarak 17 milyon 247 

bin 440 olan ziyaretçi sayısı, 2017 yılında tekrar artışa geçerek 

20.509.746’ya yükselmiştir. Özel müze ziyaretçi sayısı ise, 2016 yılında 

bir önceki yıla göre %9,9 azalarak 8 milyon 40 bin 90’a gerilemiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağılı müze ve ören yerlerini ücretli 

ziyaret eden kişilerin sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre %49,3 

azalmıştır. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret eden 

kişilerin sayısı 2015 yılında 19 milyon 699 bin 239 ziyaretçi ve toplam 

ziyaretçiler içindeki payı %70 iken, 2016 yılında 9 milyon 981 bin 351 

ziyaretçi ile bu oran %57,9’a düşmüştür. Herhangi bir ücret ödemeden 

girilen müze ve ören yerlerini 2015 yılında ziyaret eden kişi sayısı 8 milyon 

423 bin 695 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %30 olarak 

gerçekleşmişken, 2016 yılında 7 milyon 266 bin 89 ziyaretçi ile bu pay 

%42,1’e gerilemiştir (TÜİK, 2017). 

Tablo 3. En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze 

Sıra Müze Adı Ziyaretçi Sayısı 

1 Konya Mevlana Müzesi 2.480.433 

2 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 1.932.726 

3 İstanbul Ayasofya Müzesi 1.892.250 

4 Nevşehir Hacıbektaş Müzesi 498.880 

5 Ankara Cumhuriyet Müzesi 360.879 

6 İstanbul Topkapı Sarayı - Harem Dairesi 353.285 
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7 İstanbul Arkeoloji Müzeleri 299.616 

8 Antalya Aziz (St.) Nikolaos Müzesi 287.581 

9 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 189.246 

10 Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 167.958 

         Kaynak: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2017 

2017 yılı itibariyle Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzelere 

bakıldığında Kültür Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin yoğunlukta 

olduğu görülmektedir. 2.480.433 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken müze olan 

Konya Mevlana Müzesinde girişlerin ücretsiz olması müzeye gelen 

ziyaretçi sayısında etkili olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 4. Türkiye’deki Kent Müzeleri 

Kemaliye Kent Müzesi  Beypazarı Kent Tarihi Müzesi 

Edirne Kent Müzesi Bolvadin Kent Müzesi 

Kastamonu Kent Tarihi Müzesi  Bornova Kent Arşivi ve Müzesi 

Bursa Kent Müzesi  Çanakkale Kent Müzesi ve 

Arşivi 

Gaziantep Kent Tarihi Müzesi  Çorum Kent Arşivi 

Sakıp Sabancı Mardin Kent Tarihi 

Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat 

Galerisi  

Safranbolu Kültür Evi Müzesi 

 

İzmir Kent Arşivi ve Müzesi  Samsun Kent Müzesi 

Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve 

Kent Belleği Merkezi (Alanya) 

Erbaa Kent Müzesi 

 

İncesu Kent Belleği Müzesi Kemaliye Kent Müzesi 

İnegöl Kent Müzesi Kayseri Kadir Has Kent ve 

Mimar Sinan Müzesi 

Kadirli Kent Müzesi Kozan Kent Müzesi 

Karaman Kent Kültür Müzesi Kütahya Kent Tarihi Müzesi 

Karadeniz Ereğli Kent Müzesi Niksar Kent Müzesi 

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Seydişehir Kültürü evi Müzesi 

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Darende Kent Müzesi 

Simav Kent Müzesi Uşak Kent Tarihi Müzesi 

Şanlıurfa Kent Müzesi Uzunköprü Kent Müzesi 

Yalova Kent Müzesi İzmit Elektronik Kent Müzesi 

Boldavin Kent Müzesi Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve 

Geleneksel Doğubayazıt Evi 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 

Kent Müzesi 

Kumluca Kent Müzesi 

Küçükköy Kent Müzesi Bartın Kent Müzesi 

Bolu Kent Müzesi Gürcüler Konağı Kent Müzesi 

Mudurnu Kent Müzesi Gökçeada Kent Müzesi 

Diyarbakır Kent Müzesi Eskişehir Kent Belleği Müzesi 

Bayaz Han Kent Müzesi Şebinkarahisar Kent Müzesi 
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Vali Cahit Kıraç Kültür Merkezi ve 

Kent Müzesi 

İbrahim Hakkı Ayvaz Kent 

Müzesi 

Seferihisar Kent Belleği ve Anı Evi Selçuk Efes Kent Belleği 

Tire Kent Müzesi Kurtuluşa Giden Yolda İnebolu 

Kent Müzesi 

Taşköprü Kent Tarihi Müzesi İncesu Kent Belleği Müzesi 

Battalgazi Kent Müzesi Midyat Kent Müzesi 

Abdullah Derici Kent Müzesi Havran Kent Müzesi 

TOPLAM 62 ADET  

Kaynak: https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/kent-muzeleri-ve-arsivleri 

Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan 455 belediye içerisinden Kent 

Müzesine sahip olan belediyelerden elde edilen sonuçlara göre faaliyette 

olan toplamda 62 adet kent müzesi bulunmaktadır (Tablo-4). Ayrıca 

çalışmanın yapıldığı 2018 yılı içerisinde Çevre ve Kültür Değerlerini 

Koruma ve Tanıtma Vakfının Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan belediyeler 

üzerinde yapmış olduğu araştırmada, 30 adet belediye kendi sınırları 

içerisinde kent müzelerinin kurulacağını, proje edileceğini veya yakın 

zamanda açılacağını belirtilmişlerdir (ÇEKÜL, 2018).   

6. Sonuç ve Öneriler 

Tarihsel süreç içerisinde müzeler bir eğlence yeri olarak görülmekten 

ziyade geçmişin yad edilme yerleri olarak görülüp, aşırı korumacı tavırları 

sebebiyle ziyaretçiler için sıkıcı bir atmosfer oluşturmuşlardır (Artun 

2006:183). Ancak çağdaş müzecilik anlayışında ise sıkıcı olan bu aşırı 

koruyucu tavırların yerini pazarlama, halkla ilişkiler ve reklamcılığı 

kapsayan yeni alanlar almaya başlamıştır. 20.Yüzyılın ortalarından 

itibarense sanat ve teknolojinin birliktelik göstererek gelişmesi sadece yeni 

ve özgün mimarideki müze binalarının oluşmasını sağlamamış, bununla 

beraber müzelerdeki eserlerin ziyaretçiler ile etkileşime geçmesinde yeni 

yaklaşımların oluşmasına da katkı sağlamıştır (Aslanoğlu, 2014: 21). 

Yeni müzecilik anlayışının ve tarih biliminin toplumla bütünleşmesi 

çalışmalarındaki hızlı gelişmeler sayesinde dünyanın birçok şehrinde kent 

müzeleri oluşmaya başlamış, oluşan bu kent müzeleri de gelişmelerden 

sonra kendilerini güncelleme yoluna gitmişlerdir. Gerek örgütlenmelerini, 

gerek koleksiyonlarını gerekse de etkinliklerinin çerçevelerini yeniden 

gözden geçirmişlerdir. Özellikle 1980’li yıllardan beri, 18. Yüzyıla kadar 

uzanan kentin önde gelen ailelerinin kişisel eşyalarının sergilendiği ve 

kentin politik tarihi ile ilgili dökümanların gösterildiği eski tür kent 

müzelerinin yerini, kentin geleceğini biçimlendirmek için kentlilerin 

kültürel ve tarihsel mirasa sahip çıkmaları sonucunda modern kent 

müzeleri almıştır (Silier, 2007: 17). 

Kent müzeleri için önemli bir konu olan kentlilik bilincinin oluşması 

ise hem o şehirde yaşayanlar için hem de orayı ziyaret edenler kültürel 

https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/kent-muzeleri-ve-arsivleri
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aktarımların yapılması için önemli bir durumdur. Bu sebeple müzelerin 

kentlilik bilincini oluşturması müzelerin türleriyle değil, müze 

çalışmalarının kentlilik üzerine ve kentlerde kamusal alan olarak işlev 

gören kentlilerin katılımına yönelik yaklaşımlar ile gerçekleşebilir 

(Uralman, 2012: 40). Çünkü bir kentin geçmişini en iyi bölgede yaşayıp, 

orada zaman geçirerek tecrübe etmiş olan insanların oluşturabileceği 

söylenebilir. 

Kent müzeleri insanların yaşam alanlarının bulunduğu belediye sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Yani buraların kişilerin kendi yerel kültürlerini 

ve deneyimlerini yansıttığı söylenebilir. Bu sebeple de kent müzelerinin 

sahip oldukları koleksiyonlar dikkate alındığında tarih müzelerinin 

içerisinde yer almalarına rağmen hizmet ettikleri bölgeler de dikkate 

alındığında yerel müzelerin içerisinde de yer alabildikleri vurgulanabilir 

(Öztekin, 2014: 28).  

Türkiye ile karşılaştırıldığında tarihsel kökenleri daha eskiye dayanan 

kent müzelerinin gelişimi Batı toplumlarında çeşitli sivil toplum 

kuruluşları ve özel işletmelerinin desteğiyle olmuştur. Örneğin 1923 

yılında kurulan New York Kent Müzesi’nde resim, heykel, fotoğraf, baskı, 

tekstil, dekoratif ürünler ve oyuncaklardan oluşan 1.5 milyondan fazla eser 

bulunmakta ve bu koleksiyonların gelişmesi için sivil toplum kuruluşları 

ve özel müteşebbislerin destekleri halen devam etmektedir.  

Ancak dünya müzelerindeki bu gelişmeler ve destekler ile 

kıyaslandığında ülkemizin bu konuda eksik kaldığı söylenebilir. 

Çalışmayla da ortaya konulduğu şekilde Türkiye’de müzeler; müze sayısı, 

ziyaretçi sayısı, sergilenebilen eser sayısı ve müze gelirleri bakımından 

turizm noktasındaki Avrupalı rakiplerinin gerisinde kalmıştır. Burada hem 

ülkesel bazda yapılmış olan turizm politikaları hem de müzelerin işleyişi, 

yönetimi, teknolojiye ayak uydurabilmesi ve tanıtımı gibi unsurların etkili 

olduğu söylenebilir. Müzelerin toplumsal kültürün önemli bir sergileyicisi 

konumunda olduğu günümüz dünyasında çağdaş müzecilik faaliyetlerini 

geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Buna bağlı olarak ülkemiz genelinde de kent müzelerin gelişimi için 

kampanyalar başlatılarak ilgili sivil toplum örgütlerinin ve özel 

işletmelerin çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları ile sponsor 

olarak benzer faydalar sağlayabilecekleri düşünülmektedir. 

Bir kurumun gelişimi için hayati önem taşıyan yöneticilerin müzelerde 

de sergileyecekleri performans büyük önem taşımaktadır. Ancak kent 

müzelerindeki yöneticilerin diğer müze yöneticilerine göre daha fazla çaba 

göstermesi ve klasik müze yöneticilerine göre çok daha üst düzeyde 

yaratıcılık sergilemesi beklenmektedir. Çünkü kent müzelerini çekici kılan 

şey o kente özgü olup diğer kentlerde göremeyeceği özgün eserlerin 

olmasıdır. Başka bir deyişle insanları bir destinasyona çekebilmek için 
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daha önce görmedikleri ve deneyimlemedikleri unsurların olması 

gerekmektedir. Kente özgü ve yeni olan deneyimler için insanlar bir kenti 

ve dolayısıyla da kent müzesini ziyaret etmeyi tercih edebilir. Bu noktada 

önemli görevler üstlenen müze yöneticilerinin yurtiçinde ve yurtdışında 

alacakları eğitimler ve ziyaretlerin büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.  

Yapılan açıklamalar ve araştırmalar neticesinde kent müzeciliği 

faaliyetini yürüten uygulamacılara yönelik olarak çeşitli öneriler 

getirilmiştir. 

 Müze içerisinde modern yöntem ve teknikler ile eserlerin 

sergilenmesinin sağlanması,  

 Kentteki kültürel değerlerin ortaya çıkarılması için çaba harcanması, 

 Sergilenen eserlerin müzelere gelen insanlar tarafından 

deneyimlenmesinin sağlanması, 

 Müzede görevlendirilecek personellerin ve yönetimin alanında söz 

sahibi olmuş olan ulusal ve uluslararası kent müzelerine bilgi gezisinde 

bulunması, 

 Kent müzesinde kendini yetiştirmiş yabancı dil yetkinliği olan müze 

rehberlerinin istihdam edilmesi, 

 Müzede belirli periyodlar ile çalışanlara ve yerel halka uygulamalı 

eğitimlerin verilmesi,  

 Müzeye ait bir organizasyon şemasının olması ve bu şemaya göre 

teşkilatlanmanın yapılması, 

 Müzede uyulacak kurallar ve diğer hususlar için bir yönetmeliğin 

hazırlanması, 

 Yerel müzeler olarak da bilinen kent müzelerinde yerel kültürü 

tanıtan ve yaşatan unsurların olması, 

 Tur otobüsleri ile ve diğer araçlar ile ulaşımın kolay olabilmesi için 

önlemlerin alınması, 

 Kent müzeleri için büyük önem taşıyan somut olmayan kültürel 

mirasın araştırılması, 

 Tarihi değeri yüksek olan binaların kent müzesi olarak seçilmesine 

öncelik verilmesi, 

 Müze binalarının ve içindeki eserlerin restorasyon işlemlerinin 

profesyonelce yapılmasına dikkat edilmesi, 

 Müzenin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için tüm işlemlerde 

koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi, 

 Kent müzelerine gelen ziyaretçilerin taşıma kapasiteleri göz önüne 

alınarak kabul edilmesi önerilmektedir. 
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The Effect of Filigree Working on Tourism Demand: A Case of Midyat 
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Giriş 

Toplumların kültürlerini sosyal farklılıklarını ve estetik duygularını en 

iyi şekilde ortaya koyan alanlardan biri ise takı sanatıdır. Geçmişten 

günümüze kadar insanlar takıları, süslenmek, inançlarını yansıtmak ve bir 

mesaj iletmek amaçlarıyla takmışlardır. Toplumlara ait olan takılar, sadece 

o dönemin takı kullanma geleneği ile ilgili bilgi vermez. Takının oluşması, 

sosyokültürel ve psikolojik yaklaşımlar bir kenara bırakılıp, form, işçilik, 

teknolojik açıdan incelenirse o toplumun bütün teknik özellikleri, mimari 

yaklaşımları, ekonomik ölçütleri ve sanat tavırları ortaya çıkarmaktadır. 

Yani takılar, toplumların yaşam düzeylerini, felsefelerini ve tekniklerini 

yalın bir biçimde açıklayan objelerdir. 

Takı sanatının en önemli yapım tekniklerinden biri de telkâridir. 

İnsanlardaki estetik ve mükemmeliyetçilik duygusu bu sanat dalında da 

kendini en iyi şekilde göstermektedir. Telkâri tekniği ile yapılmış takı 

örnekleri zamanımıza çok güzel ve özel bir miras olarak aktarılmıştır. 

Günümüzdeki teknolojinin gelişmesi makineleşme ve seri üretim 

yapılması sebebiyle telkâri tekniği ilgisini bir nebzede olsa yitirmiştir. 

Mardin’ de gümüş ve altın üzerine yapılan takılar tasarım ve 

kuyumculuk alanında başka yerlerde ender görülebilecek bir sanat değeri 

taşımaktadır üretilen takılar il ve il dışında fazlasıyla talep görmektedir. 

Özellikle Mardin’ e özgü incili, telkâri işlemeli ve değişik renkteki taşlarla 

imal edilen ziynet eşyalarına rağbet fazladır. 

1. Geçmişten Günümüze Takı  

Binlerce yıldır çoğunlukla kadınlar tarafından rağbet gören takılar, 

kişinin bulunduğu sosyal statüyü ve kimliği temsil etmektedir bununla 

birlikte farklı işlevleri de bulunmaktadır. Takılar onu takan kişiyi 

kötülüklerden, istenmeyen tehlikelerden koruma amacı taşıması yanında 

sihir, büyü gibi anlamlar içermektedir. Özetlersek takılar dini ve mistik 
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işaretlerin yardımıyla kötü güçlerden (büyü) korunma ve onların neden 

olduğu zannedilen nazar ve hastalıkları tedavi ettiğine inanılmaktadır.1 

Takıların bir başka kullanım özelliği ise simgesel ve sembolik 

anlamlarının bulunmasıdır. Simgeler çağlar boyu devam eden bir 

sürekliliğe sahiptir. Örneğin Meşe ağacı Zeus’u, defne Apollon’u, 

sarmaşık Dionysos’u ve zeytin ağacı sembolü ise Athena’yı anlatmada 

kullanılmış olup bu dönemde yapılan takılar ise doğu etkisiyle yarı değerli 

taş kullanımına başlanmış ve takı biçimleri de çeşitlenmiştir. Küpe, çelenk, 

diadem, saç iğneleri gibi simgesel anlamlara sahip takılar tasarlanıp 

üretilmiştir. 2 Takılar, aynı zamanda baş veya gövde üzerinde takıldıkları 

bölgeye dikkat çekilmesini sağlamak, bu bölgedeki güzelliği vurgulamak 

amacıyla da kullanılmaktadır. 

Takı insanlık tarihi kadar eski olup o dönemlerde ortaya çıkan takılar 

incelendiğinde fildişi, balık kemiği, midye kabukları ve taşlardan yapıldığı 

görülmektedir. İlerleyen dönemlerde tunç çağı itibari ile madenin 

işlenmeye başlanmasıyla taş ve madenlerden yapılmış takılar kullanmaya 

başlamışlardır. Çok tanrılı inanışlarda rahipler ve kralların bedenlerine 

taktığı taşlı madeni takıların sembolik anlamı devlet gücü ve gösterişi 

olarak görülmüştür. O dönemlerde kadınlar daha çok takı kullanmasının 

amacı gördüğü zulmü ve geri planda kalmanın sıkıntısını aşmak için daha 

iyi ifade özgürlüğüne kavuşmak için takıları takmışlardır.3 

Geçmişi eskiye dayanan takı sanatı, yukarıda da belirtildiği gibi ilk 

zamanlarda dinsel ve büyü yapma amaçlı kullanılmış olsa da, çoğu zaman 

toplum içinde bir statü göstergesi olmuştur. Boncuklardan altın ve gümüşe, 

yarı değerli taşlardan fildişine kadar birçok madde takı sanatında 

kullanılmıştır. İnsanlar takılara kötü güçlerden korunmak için doğaüstü 

güçler atfederken, aynı zamanda onları güzelliğin ve zarafetin önemli bir 

parçası olarak kullanmışlardır. Bilezikler, yüzükler, kolyeler, halhallar 

başta olmak üzere takılar yaratıldıkları uygarlıkları, kültürleri sembolize 

etmektedir. 

2. Takı Yapımında Kullanılan Süsleme Teknikleri 

Kabartma tekniği: Yaprak metallerin bezenmesinde kullanılan en 

yaygın tekniktir. Kakma ve Kabartma Tekniği diye bilinen takı süsleme 

metodu özellikle Orta Çağlarda sık kullanılan alçak ya da yüksek kabartma 

yöntemidir. Bu teknik, levhanın konkav bir yüzeye yerleştirilerek içten ya 

da konveks bir yüzeyde dıştan çizilen motiflerin, yüzeye kabartılıncaya ya 

                                                           
1 Altan Türe, Takının Öyküsü–1, İstanbul: Goldaş Yayınları, 2005, s.14. 
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Egemenliği, İstanbul: Görsel Yayınlar, 1982, s. 83 
3 Altan Türe, age,  s. 14-15 



     Gül Nihan Güven Yeşildağ & Müjde Üster| 723 

da çökertilinceye kadar çekiçlemesi suretiyle oluşturulan bir yüzey 

süsleme yöntemdir.  

Granülasyon: Granülasyon’a güherse’de denilmektedir. Çeşitli 

şekillerde hazırlanmış altın veya gümüş tanecikler tasarıma göre şaloma 

alevi ile hazırlanır. Tasarıma göre oluşturulan güverseler, metalin yüzeyine 

kaynak yapılır. Ürünü tamamlandıktan sonra cilalanır. 

Ajur tekniği: Madeni eserlerin üzerine, kesici ve delici aletler 

kullanarak, delikli süslemelerin yapıldığı tekniğe, delik işi, kesme veya 

ajur tekniği denir. Altın veya gümüş levhaların üzerine yapılan motiflerde 

kıl testere ile lüzumsuz yerlerin boşaltılarak kafeslerin açılması işlemidir. 

Savat tekniği: Bir kalemkarlık çeşididir. Gümüş üzerinde çelik 

kalemlerle açılan kanalların içine bir kapta hazırlanmış adına savat denilen 

karışım ekme ya da sürme biçiminde yerleştirilir, daha sonra da ocak 

ateşine tutularak eriyen savat boşlukları doldurunca soğumaya bırakılır. 

Soğuyan savat birkaç tesviye aşamasından sonra gümüş cilalanır ve eser 

tamamlanmış olur. “Hazar yöresindeki Türklerle Anadolu’ya gelen bu 

sanat, Van başta olmak üzere, birçok ilimizde yapılmıştır.” 

 Savat tekniğinde kullanılan hammaddeler şu şekildedir. Savat 

yapımında kullanılan hammaddeler; 500 gr bakır, m500 gr kurşun, 125 gr 

gümüş, 1 kg kükürttür. Bir başka deyimle; dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, 

bir ölçü gümüş ve yeterince kükürttür. Bu konuda ulaşılabilen kaynaklarda 

savat hazırlamada kullanılan ölçüler bu şekilde ifade edilmektedir. 

Kakma işi: Genellikle silah süslemelerinde kullanılan “kakma işi”, 

işlenecek olan materyalin yüzeyinde daha önceden motifleri çizilmiş 

desenin üzerine özel keskilerle açılan yiv şeklindeki oyuklara başka tür bir 

madenin yerleştirilmesi suretiyle oluşturulur (Plenderleith,1954,30). Sert 

yapılı bir metal olan demir, çoğunlukla içine kakma ya da kaplama motifler 

işlenerek süslenir. Süslemede kullanılan metaller ise, genellikle altın 

gümüş ve bakır gibi yumuşak metallerdir. Demir gibi sert yapılı bir metal 

üzerine çizilen motif, keski ve kalem yardımıyla boylu boyunca oyulur. Ya 

da oyuntular açılarak çizilen motif, sert metalin üzerine işlenir. Daha sonra 

kakma için, kullanılacak yumuşak metal, sert metal üzerindeki motifin 

şekline göre kesilerek hazırlanır. Hazırlanan yumuşak metal parçaları, 

motifin kendilerine ait olan kısımları üzerine monte edilerek, çekiç 

darbeleri ile sert metalin oyuntuları içine yerleştirilir. Uygulanan çekiç 

darbeleri sonucunda yumuşak metal sert metalin formunu alarak, zemine 

tutunur 

Yaldızlama 

Altın yaldızlama yöntemi “ateşleme” ve “mekanik” olmak üzere iki ayrı 

teknikle uygulanır Ateşle Altın Yaldızlama uygulaması, gümüş yüzeyin 

kısmi ya da tamamı ile hazırlanan altın ile kaplanması işlemini ifade eder. 
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Altın kaplama yöntemini gerçekleştirmek için önce, altını neredeyse kum 

haline gelinceye kadar su ile ezdikten sonra, bir gram 999 ayar saf altın 

dört gram simap adı verilen civadan oluşan bir alaşım meydana getirilir. 

Alaşıma civa katılmasının sebebi, altının gümüş zemine kolay 

yerleşmesidir. Elde edilen alaşım, gümüşün ilgili yerlerine mala 

yardımıyla kaplandıktan sonra, yüzeyi orta sıcaklıktaki bir ısıya maruz 

bırakılarak civanın buharlaşıp uçması sağlanır. Isının yüksek olması 

halinde, zemindeki gümüş etkilenerek eriyeceği için daima orta hararetli 

bir ısı kullanılmasına dikkat edilir. Bu uygulamanın sonucunda altının 

gümüş ile özdeşleşerek eşit ve homojen bir şekilde sabitlenmesi sağlanır. 

Bu uygulamada maksimum başarı elde etmek için, ortamın tamamıyla 

tozlardan izole edilmiş olması gerekir. Aksi halde uygulama sonunda 

altının tozlardan etkilenmesi sebebi ile parlaklığı azalarak mat bir görünüm 

almaktadır. Bu nedenle Eski dönemlerde, bu uygulama sabahın çok erken 

saatlerinde yüksek yerlere konumlanmış evlerde yapılmıştır. Bunun yanı 

sıra ikinci bir önlem olarak ya da mevcut ortamın tozundan etkilenmemesi 

için kuyum ustası uygulamanın bir gün öncesinde, odaya su serpmek 

suretiyle tozların havaya kalkmasını önlemeye çalışır.  

Taşın mıhlanması 

Geleneksel Türkmen takılarının temel iki değerli taşı olan, Akik ve 

Turkuazın mıhlama işlemi, yüzeye gömülerek değil, genel olarak, 

yükseltilmiş yuvalara yerleştirilmek suretiyle gerçekleştirilir. Taşın düz 

kesime sahip olması halinde yuvaların çerçevesi yükseltilmek suretiyle 

taşa doğru kıvrılarak, zemine sağlam bir şekilde monte olması sağlanır. 

Ancak taşların bombeli olması durumunda taşın sabitlenmesini belirleyici 

kılan etken taşın ölçüsü olup, kenarlarından hiçbir boşluk kalmayacak 

şekilde yuvaya sıkıca bastırmak suretiyle yerleştirilmesidir. İşlemin 

bitmesini takiben çekiç ile yuvanın çerçevesine minik darbeler vurularak, 

taşın sıkıca sabitlenmesi sağlanır. 

3. Telkâri Tekniğinin Tarihçesi 

Telkâri, Farsça bir kelimedir. Telkâri adı, üretimde kullanılan “tel” ve 

Farsçada örme anlamına gelen “kari “ kelimesinin birleşmesinden 

oluşmuştur. Gümüş veya altından yapılmış telkâri telleri, çatının şekline 

göre kıvrılarak, sarılarak ya da örülerek çeşitli desenler oluşturacak şekilde 

düzenlenmesi; birbirine kaynaklanmasıyla yapılan zarif görünümlü, 

dantele benzeyen kafes işidir. Altın, gümüş, bakır gibi yumuşak metallerin 

tellerini, bir kompozisyon meydana getirecek şekilde kıvırarak birbirine 

veya bir metal yüzeyine kaynak yapma sanatına telkâri adı verilir. Bu 

tekniğin Latince adı olan fligran,filum(iplik) ve Granum (buğday) 

sözcüklerinden oluşmuştur.4 

                                                           
4 Mehmet Zeki Kuşoğlu, “Telkari”, İlgi Dergisi. S.45, İstanbul.1986, s.31.  
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En eski telkâri çalışmaları MÖ.3.binyılın başlarında Mezopotamya ve 

Mısır’da yapılmıştır. Mezopotamya’da Ur Şehri Kral Mezarında bulunan 

altın bir tören hançerinin kını üzerindeki Telkâri süslemeler, bu ilk 

uygulamanın güzel örnekleridir. Anadolu’daki ilk telkâri çalışmaları Troia 

Ilg tabakalarında bulunmuştur. Yüzeyleri ince altın tellerle yapılan kıvrımlı 

filigran desenler ve granülasyon çalışmaları ile süslenmiş takılar, Tunç 

Çağından Roma Devri başlangıcına kadar süren uzun bir tarih kesitinde, 

bütün Akdeniz çevresi kültürlerinde çok sevilmiş ve geniş ölçüde 

kullanılmıştır. Helenistik devrin zengin bezemeli ve karmaşık 

kompozisyonu takılarında ise bu tekniğin zirvesine ulaşılmıştır. Ortadoğu 

ve doğu kültürlerinde serbest telkâri tekniği, sonsuz desenler yaparak doğu 

beğenisine ve estetiğine uygun, karmaşık takı kompozisyonları yaratma 

olanağı nedeniyle sevilmiş geliştirilmiştir. Bizans devrinde bu Doğu 

etkileriyle iri ve gösterişli takılar yaratılır ve Filigran Orta Bizans 

döneminden itibaren kuyumculukta tekrar yaygınlaşır.5  

Mezopotamya bölgesi çok farklı kültürler tarafından yönetilmiştir. Bu 

nedenle İslam öncesi dönemde ve hatta ilk orta çağda burasının çok 

kozmopolit bir yapısı olmuştur. Burada Arap medeniyetleri nüfusun büyük 

bir kısmını oluştursa da onlar sanat alanlarından ziyade ticaret ve askerlik 

meslekleri ile ilgili olmuşlardır.6 Bölgede yaşayan Gayrimüslimler, 

bölgedeki sanat dalları ile ilgilenmişler ve çok iyi sanatkârlar 

yetiştirmişlerdir. Bu sanatların başında da gümüş işlemeciliği(telkâri) 

sanatı gelmektedir. Telkârinin Türkiye’deki en önemli merkezi Mardin’in 

Midyat ilçesidir. Mardin’de yapılan işler son derece zarif ve kıymetlidir. 

Türkiye’deki diğer bölgeler ise Beypazarı, Trabzon, Sivas, Edirne, Elazığ 

ve Diyarbakır’dır.7 Ayrıca Mardin’den göç eden ustaların büyük bir 

bölümü İstanbul’a yerleşmişlerdir ve mesleklerini sürdürmektedirler.  

Mardin’de bulunan ustalar Mardin telkârisinin diğer örneklerden ayıran 

en önemli özelliğinin ince işçiliğinden kaynaklandığını söylemektedirler.  

Telkâri tekniğinin yaygın olarak kullanıldığı Mardin’de kullanılan 

motiflerin çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bitkisel motiflerden papatya, gül 

ve yaprak motifleri kullanılmakta, hayvansal motiflerden, güvercin, 

kelebek ve şahmeran motifleri uygulanmaktadır. Geometrik motiflerden 

yuvarlak, üçgen kare, baklava dilimi ve yıldız formları yer almaktadır. 

Genel olarak, motif içleri vav, mekik (yörede kahke denilmekte), damla, 

yuvarlak (yörede tekerlek denilmekte),sim, sıkı ve seyrek dolgularla 

tamamlanmaktadır. Telkârinin birkaç türü olduğu ifade edilmektedir. 

                                                           
5 Ülker Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişimi. Kültür Bakanlığı Yayınları.Milli Eğitim 

Basımevi:Ankara, 1978. 
6 Abdülhalik Bakır, “Geç Ortaçağlarda El-Cezire Bölgesinin Dokuma ve Madencilik 

Endüstrisindeki Kapasitesini Yükselten Faktörler”, I. Uluslararası Mardin Tarihi 

Sempozyumu Mardin, 2006, s.101. 
7 Kuşoğlu, age, s.32. 
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Bunlar; hasır telkâri, örgü işi ve Trabzon işi olarak da anılmaktadır. Bu 

teknikte ürün tellerin örülmesi ile ortaya çıkarılmaktadır. Daha çok 

Trabzon yöresinde uygulanan bu teknikte, teller eni 8 cm kadar örülerek 

şekil verilmektedir. Daha sonra silindirler arasından geçirilen parçadan 

örgü şeritler elde edilmektedir. Bu şeritler ürün yapılacağı zaman uygun 

uzunlukta kesilerek kolye bilezik gibi ürünler yapılmaktadır. Kakma 

telkâride taş, maden ve ağaç yüzey üzerine kazınan şekil veya oyukların 

içine tel yerleştirilmektedir. Bu teknikte bıçak sapları, yazı takımları, kaşık 

sapları, tespihler, şamdanlar yapılmaktadır. Kafes telkâri, tellere şekil 

verildikten sonra kaynakla birleştirilmekte ve ana iskeletin içi daha ince 

tellerle doldurularak toz kaynak yapılmaktadır. Mardin’de yapılan kafes 

telkâridir.8  

Telkari tekniği ile her türlü giyim aksesuarı (kolye ucu, bilezik, bileklik, 

küpe, toka, v.b) ve şekerlik, gondol, takunya, küçük aksesuarlar, tepsi, 

peçetelik, resim çerçevesi v.b ev aksesuarları ile kullanım amaçlı 

aksesuarlar (tespih, küçük ayana, sigaralık v.b) üretilmektedir. 

Kullanılan araçlar şöyledir: 

1-Madenin eritilmesinde ve kalıba dökülmesinde; maden (gümüş, 

bakır, altın... vb) ,ergitme ocağı, pota, tel ve astar şideleri, yağdanlık, 

maşalar. 

2-Dökülen kalın metal çubukların ve astar plakaların astar ve tel haline 

getirilmesinde; tel ve astar silindir makinesi, haddeler, mengene, tel 

pensesi Ve mikrometre. 

3-Telin bükülmesi,burgu yapılmasında; el matkabı ve elektrikli 

dinamo. 

4-Tellerin modele göre şekillendirilmesinde; çiftler, makas, teneke 

kalıp ölçüleri, tırtır makinesi ve örs 

5- Kaynak işlemlerinin yapımında; şalümo ve amyant, toz kaynak 

6-Gümüş plaka, top yapımı ve kabartma işlerinde ise; kıl testere, pres, 

kurşun tabak, keski(pul)zımbaları, astar kesme makinesi, heştek, havşalar 

ve tahta tokmak. 

7-Parlatma ağartma işlemlerinde; cila makinesi, tel pirinç fırça, 

ultrasonik makine, plastik kaplar 

                                                           
8 Mustafa Arlı, 1989. Beypazarı’nda Telkari Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat 

FakültesiYayınları:1150, Ankara, 1989, s.63. 
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8-Bunların dışında düz ve yuvarlak uçlu penseler, eğeler, fırçalar, vs. 

araçlar da kullanılmaktadır.9 

4. Telkâri Tekniği Yapım Aşamaları 

Haddeden çekilerek inceltilen altın veya gümüş teller silindirde hafifçe 

basılarak ince yassı tel şeritler elde edilir. Yapılacak işin tasarımına göre 

genel iskelet hazırlanır. Boşluklar tellerden hazırlanan süslemeler ile 

doldurulur. Simetrik ve bir uyum içinde yan yana getirilen bütün parçalar 

toz kaynak ile birbirine kaynak yapılarak tek blok haline getirilir. 

Genellikle spiral şekilli helezonlar -S şeklinde Sular-Armudi-Mekik-Gül 

Motifleri hakim boyutlardadır. Uygun noktalarda kürecikler (GÜVERSE) 

= 1mm çapında metal küre)kullanılır.10 

Telkâri yapım aşamalarını; Maden eritme, kalıba dökme, tel çekme, 

model hazırlama ve şekil verme, birleştirme ve kaynak, ağartma ve son 

işlemler şeklinde sıralayabiliriz. 

Maden eritme 

İlk olarak gümüş granülleri pota içerisine konularak ergitme 

ocaklarında eritilir. Telkâri için tel hazırlarken çatı teli için 925 ayar gümüş 

dolgu teli için ise has gümüş (1000 milyem) kullanılır.   

                

Resim1. Ham Gümüş                          Resim2. Ergitme Ocağı 

Kalıba dökme 

Eriyen maden; tel şidesine dökülerek kalın metal çubuk elde edilir. 

             

Resim3. Ham Gümüşün        Resim4. Gümüşü      Resim5. GümüşTel  

   

                                                           
9 Aliye Kurnaz, ''Günümüzde Ankara/Beypazarı İlçesinde Telkâri Tekniği ile Üretilen 

Takıların Motif Özelliklerine Göre İncelenmesi. ‘Lidya 'Altın Ülke' Uluslararası Katılımlı, 

Altın, Kuyumculuk ve Gemoloji Sempozyumu, 2015. 
10 Adil Ayter, Kuyumculuk Meslek Bilgisi ve Mücevherat Sanatı. İstanbul. 1996, s.106. 
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                    Potada eritilmesi                Kalıba Dökme                 

                   

             Resim6. Ağırtma işlemi          Resim7. 925 ayar işlenmemiş tel 

Tel çekme 

Şideden alınan tel, silindir makinesinde çekilir. Tel, işlem aralarında 

tavlanır ve tekrar silindirden çekilmeye devam edilir. İstenilen inceliğe 

gelen tel; çatı ve dolgu teli yapımı için tekrar tavlanır. 

       

  Resim8. Silindir Makinası   Resim9. Isıl işlem    Resim10. Isıl işlem 

İskelet teli yapım aşamaları 

Silindirde çekilerek hazır edilen köşeli tel; haddeleme makinesinde, 

numaralı (200 ile 80 mikron arası) yuvarlak haddelerden sırasıyla 

geçirilerek 80 mikronluk yuvarlak tel hazırlanır. Daha sonra bu tel astar 

silindir makinesinde ezilerek yassı tel haline getirilir ve tekrar makaraya 

sarılır. Oluşan bu yassı iskelet (çatı) telinin kalınlığı 60 mikrondur. 

           

Resim11. Tel Sarma          Resim12. Çatı teli            Resim13. Çatı teli 

                                                  çekme işlemi               çekme işlemi  

           

Resim14. Tel çekme            Resim15. Tavlamaya    Resim16. Tavlama 

                                              Hazır hale getirilmiş                 İşlemi 
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Dolgu teli yapım aşamaları 

İskelet teli için yapılan aşamaların hepsi tekrarlanır. 35 mikron yuvarlak 

tel olana kadar haddeleme makinesinden geçirilir.2 adet 35 mikronluk 

yuvarlak tellerin, bir ucu elektrikli dinamo makinesine, diğer ucu da demir 

bir çubuğa takılır. Dinamo makinesi çalıştırılır ve teller burulurken, işlem 

esnasında telin kırılmaması için işlem ortalarında tekrar tavlanır. Tavlanan 

burgu telin, burma işlemine devam edilir. Burgusu yapılan tel, astar silindir 

makinesinde ezilerek yassıltılır ve 40 mikrona kadar inceltilir.11 

 

           
Resim17. Yuvarlak gümüş  Resim18. Tel Sarma      Resim19. Tel Burma 

                      tel 

      

Resim20. Silindirden astar tel çekme  Resim21. Astar tel 

Model hazırlama ve şekil verme  

Yapılacak olan modelin ilk olarak tasarımı yapılır şekli detaylarıyla 

birlikte belirlenir ve çizime göre üzerinde çift ile şekillendirilir ya da var 

olan bir modelse, modele göre teneke kalıp hazırlanır. Örneğin; çiçek 

motiflerinde, yaprakların âdetine ve boyutuna göre teneke kalıplar 

hazırlanmıştır. Çatı teli, tenekenin etrafına sarılarak çıkartılmaktadır. Daha 

sonra şekillendirmek için telkâri çifti yardımıyla şekli verilir ve model 

oluşturulur. Oluşturulan modelin birleşen kenarlarının ince kaynağı 

yapılır. İskelet modelin iç kısımları dolgu teli ile doldurulur. Daha sonra 

toz kaynak ile dolgu telleri kaynaklanır. Modelde taş kullanılacaksa taş için 

yuva hazırlanarak modele kaynatılır. Modelin eğe, zımpara, cila işlemleri 

yapıldıktan sonra işlem son bulur.12 

                                                           
11 Mehmet Zeki Kuşoğlu, Dünkü Sanatımız- Kültürümüz. Tüken Neşriyat A.Ş. Yayınları, 

İstanbul, 1994, s.185. 
12 Anonim, 2004. Yaşayan Anadolu Takıları. Atasay Kuyumculuk A.Ş. Şahinkaya 

Matbaacılık. 211 s, İstanbul. 



730 |  Telkari İşçiliğinin Turizm Talebine Etkisi: Midyat Örneği 

           

Resim22.Çatı hazırlama      Resim23.Çatı           Resim24. Kaynak 

                                                 Şekillendirme 

      

Resim25. Çatı Kaynak     Resim26.Dolgu      Resim27. Şekillendirme 

                    İşlemi                   İşlemi 

 

                               Resim28. Bitmiş Nihai Ürün 

5. Araştırmanın Yöntemi 

Kültürel miraslar turistik talebi artırırken, turizm sektörü de kültürel 

miraslara yeni değerler katarak destinasyonlara ait tanınırlığı artırmakta ve 

ekonomik girdiler sağlamaktadır. Önemli kültürel mirasları barındıran 

destinasyonlardan biri olan Midyat’la ilgili ilk yazılı bilgiler M.Ö 

13.yüzyıla kadara uzanır. Midyat dünyanın en eski yerleşim bölgesi olan 

Yukarı Mezopotamya’da yer aldığı için tarih boyunca Sümerler, Asurlular, 

Urartular, Makedonyalılar, Persler ve Romalılar gibi birçok uygarlığın 

egemenliğine sahne olmuştur. Geçmişten günümüze Midyat insanının 

geçim kaynağını çiftçilik, hayvan yetiştiriciliği ve el sanatları 
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oluşturmuştur. Midyat’ın geleneksel el sanatları taş işlemeciliği, gümüş 

işlemeciliği (Telkari), bakırcılık, kilim dokuma, kumaş boyama, 

çömlekçilik, kuyumculuk günümüzde önemini korumaktadır13.  

Bu çalışmanın amacını Midyat’ın önemli el sanatlarından biri olan 

telkâri işçiliğinin turizm talebine etkisini ortaya koymak oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri 

olan görüşme tekniği seçilmiş ve yarı yapılandırılmış üç açık uçlu sorudan 

oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Midyat’ta 25 adet telkâri satan 

kuyumcu bulunmaktadır. Araştırmada gönüllü olarak görüşmeyi kabul 

eden 17 telkâri kuyum işletmecisi ile yüz yüze görüşme sağlanmıştır. 

Görüşme formunda katılımcılara yöneltilen sorular aşağıdaki gibidir: 

1- Telkari sanatının Midyat’ın turizm talebine etkisi olduğunu 

düşünüyor musunuz? Açıklar mısınız? 

2- Telkari sanatına yerli mi yabancı turistler mi daha çok ilgi 

gösteriyor? Açıklar mısınız? 

3- Telkari satışından Midyat turizmine ne kadar katkı 

sağlanmaktadır? Satış teknikleriniz nelerdir?  

6- Bulgular 

Araştırmaya katılan 17 işletmeciye yöneltilen sorulardan ilk soru olan 

“ Telkari sanatının Midyat’ın turizm talebine etkisi olduğunu düşünüyor 

musunuz? Açıklar mısınız?” sorusuna 17 işletmecide olumlu görüş 

bildirmişlerdir. Midyat’a gelen herkesin telkâri sorduğu sorduğunu ve 

belirli bir zamanlarını kuyumcularda geçirdiklerini belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan 17 işletmeciye yöneltilen sorulardan ikinci soru 

olan “Telkari sanatına yerli mi yabancı turistler mi daha çok ilgi 

gösteriyor? Açıklar mısınız?” sorusuna da genel olarak 17 işletmecide 

olumlu görüş bildirmiştir. Turistler açısından herhangi bir ayrım 

olmadığını hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük bir ilgi gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Özellikle 2-2,5 yıllık durağan dönemin ardından son 1-1,5 

yılda talebin yüksek oranda artığını bazı günlerde bine yakın turistin 

geldiğini ve telkâri sorduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan 17 işletmeciye yöneltilen sorulardan son soru olan 

“Telkari satışınının Midyat’ın turizm ekonomisine katkı sağladığını 

düşünüyor musunuz? Satış teknikleriniz nelerdir? Açıklar mısınız” 

sorusuna da genel olarak olumlu cevap vermişlerdir. Telkari sormaya gelen 

her turistin yarısından fazlasının telkâri satın aldığı dolayısıyla Midyat’ın 

turizm ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtmişlerdir. Fakat 

araştırmaya katılan iki işletme telkâri satışının ekonomiye katkı sağladığını 

belirtirken kar marjlarının ise hammadde fiyatlarının yüksek olmasından 

                                                           
13 http://midyat.net/midyat-tarihçesi.html, Erişim tarihi: 20.04.2018 

http://midyat.net/midyat-tarihçesi.html
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dolayı az olduğunu söylemişlerdir. Satış teknikleri olarak ise sadece yüz 

yüze satış değil araştırmaya katılan 11 işletmeci ise online satış yoluyla da 

satış sağladıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle bir kez gelip alışveriş yapan 

turistlerin daha sonra online sipariş yoluyla da tekrardan satın alma 

davranışı gösterdiklerini belirmişlerdir. 

Sonuç 

Kültürel miraslardan biri olan el sanatları turizm sektörü ile yoğun 

etkileşim içerisindedir. El sanatları turistlerin deneyimlerine kültürel 

motifler eklerken, turizmde hem yerel kalkınmaya destek olmakta hem de 

halkın refah düzeyini artırmaktadır. Araştırmada, geçmişten günümüze 

farklı dini inançları ile gelenek görenekleri harmanlanmış ve geleneksel el 

sanatlarında biri olan telkâri işçiliğinin önemli merkezlerinden biri olan 

Mardin’in Midyat ilçesi ele alınmıştır.  

Araştırmaya katılan 17 telkâri kuyum işletmecisi ile yüz yüze yapılarak 

kendilerine yöneltilen sorulara alınan cevaplar neticesinde yerli ve yabancı 

turistler tarafından telkâriye büyük bir ilgi duyulduğu özellikle satışlarda 

meydana gelen artışın Midyat’ın turizm ekonomisine büyük oranda katkı 

sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak, telkâri işçiliği Midyat’ın turizm talebini büyük oranda 

etkilemektedir. Telkari işçiliğini korumaya ve devamlılığını sağlamaya 

yönelik çalışmalar neticesinde Midyat’a yönelik turist talebinin artarak 

süreklilik kazanacağını söylemek mümkündür.  
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EVALUATION OF AUTHORITIES OF STATE TAXATION 

BOUNDARIES OF IN E-TOURISM 

 

Güntekin ŞİMŞEK & Şule KAYA 

 

1. Introduction 

The comprise of a setting under the name of new economy is associated 

with e-commerce along with technological developments for all the world. 

E-commerce, including commercially activities of realization the 

transaction on the internet environment of managements, has posed a 

severe tax problem due to its being strait to be controlled since it happened 

to occur. Tourism establishments, which are acutely e-commerce, are 

processed under the name of e-tourism and  are majorly affected by the 

chain of events. Activities under the name of e-commerce as hotel 

reservations, car rental, ticket and tour sales are done by being subjeted to 

tax on internet environment. Nowadays, it is anticipated that the agency of 

e-tourism activities that started with global distribution systems is to create 

some events that require fundamental changes such as virtual travel agency 

and these changes will bring about taxation problems. After the general 

taxation services of e-commerce are mentioned in the study, it is evaluated 

with the samples of taxation on e-tourism. 

1.1. Tax of E-Commerce 

International commercial within e-commerce has been come across 

with not only large companies but also small companies. Thus, taxpayers 

have been increased and the processioning have become diffucult. While 

the governments are able to excise the commerce intrastate with 

dominance authorities, issues related to taxation of e-commerce which is 

actualised international, are existed1. Significant institutions such as 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 

WTO (The World Trade Organization) ve EU (European Union) have been 

in search of solution about taxes for all the world. E-commerce were 

addressed to develop tax acts in Turku Conference coordinated by OECD 

in 1997. As to 1998, the principles which were objectivity, productivity, 

certanity and equity within proper law of e-commerce were set out in 

attempt to develop e-commerce, to come up to consumers’ expectations, to 

prevent double taxation, to continue monetary sovereignties of countries, 

and above all, to create a predictable financial setting. Besides, arguments 
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of special tax which could have been applied in e-commerce, were 

discussed in conference yet, later, being taxed of production or service 

subject to consumption was decided to be at the consumption area thereby 

not to bring special tax and developing new mechanism about tax 

collection. Policies in respect of tax convention and transfer pricing, to 

enforce on e-commerce, following compenents were in question to become 

a current issue in Ottowa conference2.  

 Acceptance of digital signature as evidence about tax 

 Acceptance of electronically archives 

 Determination about concept of workplace and income as it 

electronically transduces 

 Developing multilateral convention and performing works to avoid 

harmful tax competition 

     From the development of e-commerce, the states could not 

effectively control the incomes of cross-border e-commerce. Due to the 

uncertainties that were caused by absence of a global e-commerce tax,  

archives could not have been collected productivelly and it brought with 

several problems3. Having distinctive features such as recognising of e-

commerce globally, indentities and transactions were being in private, 

establishing of non-physical firms and remotely opareting the web server, 

underlay the taxation issues of the states4. Therefore, in this section, the 

taxation issues of the states were examined under the caption of setting on 

goods and services qualifications, taxpayer and tax assessment.  

1.1.1. Qualification Setting 

E-commerce activites about goods and services qualification are 

addressed as direct and indirect commerce. Physical products, which are 

subjected to e-commerce, are included in the scope of commerce. During 

the physical product delivery on indirect commerce, establishment is the 

point in question with regard to duty and sales taxes. Physical location is 

not being subject and the products which are actualised purchasing, 

contract and product delivery on the internet, subject to direct commerce. 

When it comes to the digital products’ delivery, compulsory admitted 

technical transaction such as shipping, transportation and duty 

internationally are not possible to actualise5. Availability of directly 

transitable digital merchandise and services with no mediator, 

                                                           
2 OECD, Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions. OECD, Committee on 
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inconveniences the determination of taxpayers to make states excise 

transactions. This situation is seen as the root cause of e-commerce 

taxation6. Therefore, the product which is not located physically and the 

stage of taxing services on direct commerce, make essential international 

cooperations and it necessitates to benefit from developing technology at 

the stage of finding tax, to find a solution for issues7. 

1.1.2. Taxpayer Setting 

Authentication are quite difficult on cyberspace where e-commerce 

activities are actualised. Even if a web site is supplied with IP proprietar, 

because of ciphering, using proxy and mechanism of deflection, it 

constitutes a big impediment for the tax administration8. In the direction of 

the judgement foundations that try to overcome, initiatives of identification 

by location are inauthentic and actualization of commerce on internet has 

complicated more as increasing the degree of anonymousness9. Two 

different approaches are generally implemented on the specification of 

taxpayer for all the world. The first of these approaches as the source 

principle, it was assimilated that countries which have source of income, 

have the authority of tax gains within the borders of their own countries10. 

The second of these adopted approaches the place of residence principle. 

On the place of residence principle, the state has the authority of taxation 

the obtained incomes both from their own country and other countries in 

multinational companies11. To be based upon the source and the place of 

residence principles, causes a commotion and problems such as double 

taxation in the world. To overcome double taxation, while the states have 

to contract bilateral agreement12, in some cases, thereby going to intrastate 

law regulation, taking cognizance of obtanied incomes or paid tax in other 

countries, they try to avoid double taxation via tax-exempt13.  

1.1.3. Tax Assessment Setting 

Intricacy on determination of the product quality and taxpayer subject 

to e-commerce, rises to prominence on determination of tax assessment. 

Company capital that have certificate of free circulation worldwide, made 

tax assessments to cause to different results in for a state to another state. 
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On the investments that companies shall have, and the decisions that they 

shall give, it requires to act as thinking these differences. According to this 

circumstance, the states have settled tax policies as so they would transduce 

e-commerce and they have tried to pull international fund toward 

themselves as reducing the rates of assessment14. For these states as they 

are known as tax heaven, international companies have been discuessed to 

increase acquired surplus or gravitate to taxpay less15. In the states known 

as tax heaven, low rates of assessment, not to exist publicity and precision, 

not to be found privacy of imformation and not to exist active economic 

efficiency, are in question. Besides, some states have codes of financial 

and economic informations, it poses the companies to have tax evasion 

occasions. In this situation, Companies like OECD, even if try to prevent, 

there are still tax heavens at the present time16.  Moreover, even on 

practices known as transfer pricing, have big problems. In this method, 

prices of products are different from the markets. International companies 

that adopt this method, close the sale, making benefit of tax haevens at a 

cheap price and then, sell at a premium more than there. Thus, international 

companies substantially deduct from the tax17. The states have difficulty in 

tax assessment setting because of the companies adopting this method. 

1.2. E-commerce of Tax Assessment 

It is possible to come across with the problems about taxes to apply 

because of product quality, tax assessment and taxpayer in e-commerce.  

 Customs Duty: It is out that bringing delivery of product and 

services have digital feature, to pass and passing through the 

customs, which cause the product and the services to be free of 

duties or put directly taxpayer through taxation18. 

 Income and Corporate Tax: To practice this tax type, it is 

necessary to determinate the obligation for natural and legal 

persons. At this stage, problems are existed because of intricacy 

on the obligation determanetion19. 

 Value-Added-Tax: To practice this tax type, based upon 

delivery of products have physical feature, it is capable of 

taxation in place of product and services destination. However, 

judicial problems occur on practice for digital product and 

services, and completely contractual practice is not discussed 
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international. For instance, different states’ having VAT and tax 

regulation even within a government causes intergovernmental 

paradox and cost more for e-commerce20.  

 Stamp Tax: While necessity for organization stamp tax on 

paper does not cause trouble for physical merchandises, on this 

stamp tax practice for digital merchandises, problems have been 

occured, afterwards, on distant sales contracts and membership 

contracts have been commenced to practice stamp tax on e-

signature21.  

1.3. Studies on Taxation of E-Commerce 

Action plan of OECD incuding G20 countries within Turkey has 

developed a number of actions. Direct affectings on segment of these 

actions have been those22.  

 As going onto changes on permanent establishment definations, 

it has been dwelled on e-business and decrease of expections has 

been adjudicated on this matter. 

 Agreeable income distribution upon transfer pricing and works 

on taxable loss conceived by transfers, works or studies have 

been performed. Therefore, documents related to transfer pricing 

have been met the liabilities. 

 On controlled company proceeds, due to bedevilment of 

taxation on digital products in the state that has parent company, 

it was suggested going to differentiation of controlled company 

proceeds and being clarified in this way.  

 Also, nexus tests execution towards whether if the states’ 

economic wealth was discussed or not in action, works were 

performed to impose retention tax and equalization tax for digital 

purchase. In consequence of this work, sector-specific analysis 

were increased. 

     When examining Turkey, there are acts about electronic signature 

practice at works done to excise e-commerce, distance contract practice, 

organization of electronic commerce. Besides, it was adjudicated e-

commerce with 2016 action plan of the government and it was issued a 

communication to develop aim for e-commerce operations analysing. 

Bracingly with a device called Xenon handed from Holland there was 

taken a step for determination on e-commerce activities23. 
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2. Material and Method 

It has been a matter of curiosity that the tourism industry has been in 

the process of virtualization and how managements woul be affected by 

the policies that governments would follow.  

For this reason, the main purpose of the study has been to show the 

states’ limitations on the taxation authorities and evaluating in terms of e-

tourism and showing its practices on tourism industry.  

Putting these practices within the scope of the research, development of 

tourism industry are extremely important in terms of entrepreneurs and 

tourists in e-tourism activities.  

In general terms of the work have been subsuming e-commerce and e-

tourism practices all over the world, however, the existence of time and 

material limitations has caused the primary sources to be unavailable. 

Therefore, the study was carried out by limitation associated with the 

literature analysis which was the secondary data, and the taxation works 

conducted by institutions and tax policies of the states were evaluated in 

terms of e-tourism. 

3. Findings 

When the taxation of e-tourism activities were examined, it has been 

determined that the states have not had any difficulties about taxation due 

to determination of the obligation on activities that have domestically been 

done. However, due to the lack of the offices of managements that actualise 

international e-tourism activities and subjected to e-tourism, the problems 

occur on taxation in the country where the commerce actualizes. A number 

of restrictions are occurred to find a solution to this problem by the states’ 

taxation policies. These restrictions seem to majorly affect the states and 

the managements, besides the tourism industry which has a very sensitive 

structure. While researches were performed in the scope of the work, works 

related to the topic in literature were encountered and the managements 

included the topic were made examinations from official web sites and 

newsworthy web sites of the managements. In consideration of the findings 

acquired from these sites, the samples, at Booking.com, Airbnb and Uber, 

were being given in Turkey and for all the World, the states’ applied 

policies and limits were produced. 

3.1. Instance of Booking.com 

Failure to tax companies have international activities such as 

Booking.com, Expedia.com, HRS.com, which offer online travel service 

on the internet, has encouraged the governments to seek solutions. To give 

an example from Turkey Booking.com which constitute unfair competition 

on domestic travel agencies in Turkey, the thought of going to 

monopolization, thereby showing the reason why not to pay taxes and not 
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be a member of Türsab, there have started a work by Türsab and the union 

of travel agencies. In the meetings related to the subject while it was being 

focused on the high commissions that Booking.com received from hotel 

and not to contribute on employment in Turkey despite the huge profits 

domestically obtained activities it was emphasized that they did not 

performed a payment in Turkey due to being based on abroad. However, 

during the meetings, hotel managers reported that they had to continue 

working with Booking.com and were afraid to lose their shares if they gave 

up their contracts. Concerning this issue, the finance ministry has worked 

on taxation of Booking.com, such as Youtube and Google. According to 

the statement made by the finance minister, in case of reservation was 

made on the internet, it is aimed that the booking hotel is taxed to 

Booking.com in the course of paying the commission, but its application 

was not the subject. In March 2017, Booking.com's operations has been 

stopped in Turkey by Türsab within its unfair competition lawsuit on these 

works. Case still continues due to the inability to compromise on the issue 

and it is concerned that site is to continue their activities in Turkey again24. 

However, these developments have limited Turkey to take its share from 

the large pool because of the high of an internationally-operated company's 

capacity to reach all target groups that operate internationally. 

3.2. Instance of Airbnb 

Airbnb, which operates in about 200 countries with a website, serves as 

a brokerage house for renting houses or rooms for members of its own site. 

States receive occupancy tax in their Airbnb activities, but occupancy tax 

rates and rules show alterations according to countries. Occupancy tax, 

accommodation tax, room tax, also known as tourist tax, and by being 

included in the accommodation price is cut through additional items. In 

places such as Amsterdam, Portland and San Francisco while Airbnb is 

able to cut itself, in some areas host is to be taxpayer and makes payments 

to tax zone in its tracks. In America, Airbnb is to cut the 30% deduction of 

withholding on all payments, is in case of sending the amount cut to the 

US revenue administration, and reporting the income at the end of each 

year. In Turkey, the situation was processed different a bit, and at the 

beginning, there was not the taxation during the raids by police as showing 

illegal activities have been initiated. However, in June 2017 arrangements 

were made and Airbnb was obliged to pay taxes in Turkey. Along with the 

change of the income tax notification, the homeowners who have been 

renting by Airbnb and similar applications have been subject to taxation 

within the scope of income tax25. 
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3.3. Instance of Uber  

America-based Uber is an international transportation network 

company. Uber, operating in many countries around the world, is in the 

position of a contact in taxi and VIP car service by bringing together 

vehicle owners and customers. Uber has to face different practices because 

it differs according to the country in which it is involved in taxation. Uber 

operates as a tourism operator in countries such as the United States and 

the United Kingdom, is taxed per direct trip. Nevertheless, it has faced tax 

problems in many countries since it started its activities. In Turkey, Uber 

which operates in Istanbul, works with about 3,000 drivers. The taxes in 

Istanbul activites, composing unfair competition with local taxis, and the 

reason of the vehicles have been used as pirate taxis and the passengers 

have used pirate taxis, they were punished. Under these circumstances, 

Uber went to regulations in pracitces about tax in July 2017 and that car 

owners has been taxpayers themselves in Turkey and VAT and income tax 

payment conditions has made it mandatory in Turkey. Otherwise, they 

reported that they would not be able to register with Uber system. Uber's 

regulations on taxation, differ from country to country, may be attributed 

to a number of practical problem on practices. Besides, Yolo and Olev 

firms operating in Turkey suchlike the Uber application due to the presence 

of their own offices in Turkey and the taxation, faced a problem26. 

4. Conclusion 

Findings obtanied in consequence of examining the taxation of e-

tourism activities show that states are not able to track a clear approach on 

their structuring of the relevant subject. In the last 20 years of rapid 

technological developments, it is noteworthy that the studies on taxation of 

e-commerce are inadequate for new constructions and have difficulties in 

keeping pace with the rapid change process. States need to regulate their 

policies in such manner that will keep up with their developments, by 

following developments well to protect their interests and contribute to the 

development of the industry. Conducted taxation works after the big 

companies such as Booking.com, Airbnb and Uber gaining ground  in the 

market, lead to big losses in the tourism industry. Therefore, the lack of 

timely work on taxation affects tourists directly, as in the case of the 

Airbnb, and leaves a negative impression. Companies operated in the 

international arena, due to making easier to reach the target audience and 

constituion of sense of security, as it is a good opportunity to receive their 

share from tourism, the policies on taxation is not completely becoming 

prominent causes not to benefit cut to size. Moreover, nowadays, when it 

comes to the virtualization of travel agencies, the necessity of changes in 

the tourism policies of the states is required. It is thought that the works 
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carried out by anticipating this development will remove the problems that 

will be experienced in the future. 

The absence of an international tax treaty within the context of e-

tourism activities and the efforts of governments to produce solutions with 

different practices constitute a major impediment with regards to the 

development of the sector. Taxes that the states strike a balance, may 

remove the problems and question marks between the companies and the 

states. Thus, the World Tourism Organization should initiate work and be 

in cooperation with the OECD. If the required cooperation is provided, the 

technology will be the solution for the taxation problem. Also, if the 

application is successful, it may be generalized to other sectors where e-

commerce is the subject, and it can help solve the problems. In conclusion, 

it may be said that the existing taxation policies are not sufficient for 

today's dynamic structure and that active works should be done in order to 

ensure development. 
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PERCEPTIONS OF UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS 

TOWARDS GENDER DISCRIMINATION IN TOURISM SECTOR 
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1.Introduction 

Sexual discrimination in working life limits the wages, aims, desires 

and opinions of women. In post-industrial economies, it is observed that 

the gender gap in working life has diminished and efforts have been made 

to improve equality. However, it has not been possible to eliminate sex 

discrimination completely (Dalkıranoğlu and Çetinel, 2008: 278). Gender 

gap is striking in terms of participation rates in the workforce as well. In 

Turkey, while male labor force participation rate is 71.6%, the participation 

rate of women in the workforce is 31.5% (TUIK 2015 data). 

In the labor market, women face discrimination in recruitment, 

promotion, dismissal and wage. In the workplace, they are represented 

more in the subordinate positions of the hierarchy and less involved in the 

upper positions about decision making and management. They work in 

monotonous and recollective jobs that require low quality in the production 

of goods and services. It is a weak labor force, lacking social security, 

easily abandoned and with weak union organization; they are concentrated 

in certain sectors, business lines and occupations. There are several factors 

that determine women's limited participation in the labor market and the 

working conditions in the market. The influence of socio-demographic 

factors (age, marital status, having children and education) and socio-

cultural (gender-based division of labor, patriarchal values) have shaped 

women's labor market participation and working conditions (Özçatal, 

2009: 45). The most important indicator of gender discrimination in 

working life is the separation of jobs as women's work and men's work 

(Translators: Dalkıranoğlu and Çetinel, 2008: 278).  

At the basis of gender discrimination in working life lie traditional and 

cultural reasons, and educational reasons caused by the biological 

differences in the woman's social role. Therefore, women entering the 

working life find themselves in a competitive environment and feel lack of 

self-confidence in their skills. Moreover, the fact that the responsibilities 

of home and child are burdened on women in family life, prevents women 

                                                           
 (Prof. Dr.); Batman University, School of Tourism and Hotel Management, Batman, 

Türkiye. E-mail:senol.cavus@batman.edu.tr 
 (MBA Student); Adnan Menderes University, Aydın Türkiye. E-mail: 

altin.didem@gmail.com 



746 | Perceptions of Undergraduate Tourism Students 

 

from making a career and promote (Işık, 2009: 69). Women having more 

responsibility for the family, especially having a more active role of a wife 

and mother in family structure in Turkey, can create competitive 

disadvantages in working life with men (Demir, 2011: 767). 

Gender discrimination was most often observed in the following five 

areas (Cherrington, 1995: 106): 

1. Recruitment: Women are selected for traditional women jobs. Such 

as secretary, teacher, clerk, bank officer, hostess and nurse. 

2. Wage: Women earn less than men. Women are seen as temporary 

workers who work for additional income, while men are seen as 

breadwinners who need to earn more. 

3. Promotion: Women are being ignored about promotion. This is 

because women are not considered to have career as long as men. 

4. Priveleges: Due to birth and child care, women have different health 

privileges and permission policies (such as birth aid and mandatory 

maternity leave). 

5. Sexual Harassment: Women are exposed to various maltreatments 

ranging from sexual harassment to verbal abuse. 

Gender discrimination in business life is perceived more as a barrier to 

women (Alparslan et al., 2015: 69). Discrimination against women shows 

that they are exposed to this kind of behavior before they even start 

working. The request of receiving applications only from male candidates 

on a job ad, favorable situation for men in wages, dismissal of women with 

the excuse of their health status, inability to adapt to heavy working 

conditions, pregnancy etc. are concrete examples of discrimination against 

women (Demir, 2011: 767). 

Hale (1999) has revealed striking results in a research on women and 

men about the working environment in the public sector in the United 

States. The results of this research show that women are not taken into 

consideration, they are treated with cliché gender roles, they are perceived 

differently, they are considered as highly emotional, they are treated as 

weak while men are treated as priveleged, they are discriminated in 

recruitment and workplace, they are not trusted, teased, belittled, excluded 

and ignored (Hale, 1999: 412-417).  

In Turkey, it is seen that women's average paid work period stays 

limited to eight years, one out of two women who participates in the work-

life quits in five years, usually for reasons such as marriage or pregnancy 

before entitlement to retirement and waste their years which they worked. 

This situation is also regarded as a problem that prevents women from 

rising in the work environment. As a result, the patriarchal cultural 
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structure reveals a sex-based distinction which makes it difficult for 

women's assets in business life (Bebekoğlu and Wasti, 2002: 7-8). 

Comparing to the last century, the percentage of women employed at 

higher management levels is higher today, and this rate tends to increase 

further. Increased opposition to discrimination and intense debate on 

gender equality can be attributed to this. Organizations that feel themselves 

under pressure try to implement development programs to help women 

managers and remove social, cultural and socio-psychological barriers to 

women. It can be said that the greatest obstacle to the advancement of 

women in management or their careers is stereotyped judgments that shape 

the attitudes shown to women, but these attitudes are changing (Bingöl, 

2003: 263). 

Women had to struggle for many years to get their position in the labor 

market now. However, women in almost all over the world, including in 

developed countries, have faced many problems in business life. The basis 

of these problems is sex-based discrimination and prejudice (Arlı, 2013: 

284). 

2. The Aim of the Research and Hyphotheses  

The aim of the research is to determine the perceptions of the students 

on the issue of gender discrimination, who have undergraduate tourism 

education and who are considering to work in the sector; and whether these 

perceptions differ in terms of gender, section and experience in tourism 

sector. 

Four hypotheses were developed to evaluate the relationship between 

gender discrimination and demographic characteristics. 

H1: Perception of gender discrimination varies according to the gender 

of the students. 

H2: The perception of gender discrimination varies according to the 

students’ work experience in the tourism sector. 

H3: The perception of gender discrimination varies according to the 

type of tourism business the students worked in. 

H4: The perception of gender discrimination varies according to the 

duration of experience of the students in the tourism sector. 

3. Literature Review 

The ratio of female employees in tourism employment differs in terms 

of developed and developing countries in accordance with the general 

employment structure. While female labor force participation rates are 

higher in developed countries because of social and cultural development 
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of society, specialization etc., they are lower in the developing countries 

due to the lack of the same factors (Yanardağ and Avcı, 2012: 45). 

Despite this, the tourism sector is one of the sectors where the female 

labor force is intense (Carvalho, I. et al., 2014: 406). However, despite this 

intensity in the sector, it is observed that female employees are subject to 

gender discrimination and have difficulties in terms of recruitment, 

promotion-assignment, working time, salary and managerial position 

(Manap Davras and Davras, 2015: 118).  

In the tourism sector, where the service is predominantly based on 

human endeavor, the overwork and the tendency of the intolerance to the 

workload due to the physical nature of the women is a problem. Moreover, 

the complication of the working hours in accommodation enterprises, the 

possibility of being called at any moment creates an irregularity, which is 

seen as an element that can affect the workforce especially for married 

women (Demirkol et al., 2004: 77). 

These features can cause women to work less hours than men. 

According to the Gender and Tourism report survey conducted in 39 

countries, the ratio of women's working time to men's working time is 89%. 

In other words, for every 89 hours that women work, men work 100 hours. 

However, the salary of women is 79% of men's salary. According to these 

results, women work less than men, but at the same time they are charged 

even less than their work duration. This rate is 80% in developed countries 

and 10% to 70% in underdeveloped countries (Hemmati, 1999). 

Factors that create gender discrimination in the tourism sector can be 

listed as work-family conflict, lack of communication network and family 

support. Factors that create gender discrimination in the tourism sector can 

be listed as work-family conflict, lack of communication network and 

family support. Women committing to family and children even if they 

work creates a family-business conflict. The lack of a communication 

network can be summarized as the fact that women are excluded because 

they cannot socialize with men. Women are also talking about the 

difficulties that arise from information networks aimed at men only. 

Information on informal networks rarely reaches to them, because women 

do not participate in everyday activities that encourage information 

sharing. In addition, women lack respect for the work they do and the value 

of their career. Especially when their positions are elevated, the perception 

of being threated of their spouses prevents them from being appreciated 

(Li and Wang Leung, 2001: 192, Brownell, 1993: 10). 

Problems identified in terms of female employees in the tourism sector 

are concentrated on workload and overtime, lack of authority in spite of 

carrying responsibility, inadequacy of in-service training opportunitiesand 

harassment incidents (Demirkol vd. , 2004: 85). 
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Women's family responsibilities are seen as a more obstructive factor 

in their careers than men. According to Brownell’s research “Perceptions 

of Gender Related Career Challenges” (1993), the only strong correlation 

pertained to marital status and responses to the balance of family and 

worklife as a factor in career development. None of the other demographic 

variables have a strong correlation with any of the barriers to career 

development (1993: 25). In a study conducted by Ng and Pine (2003), 

87.5% of men in Hong Kong hotel managers were found to be married or 

living with a partner, compared to 61.5% in women. Moreover, 65.4% of 

female managers told they did not have children, while 69.6% of male 

managers had children (91). On this basis, it can be said that being married 

and having children have negative effects on career development. 

Gendered role perception is widespread in the sector. It is seen that men 

are generally brought to management positions in tourism organizations. 

While women tend to be in "traditional" women jobs, such as retail and 

marketing, they are less represented in the roles of financial services, 

planning and development (Jordan, 1997: 529). A study conducted by 

Cömert (2014) indicates that women are more likely to work in 

housekeeping, reception and public relations departments (58). This 

suggests that there is a restriction in terms of labeling and gender in the 

sector. 

The issue of wage is also another dimension. In the study of Manap 

Davras and Davras (2015), tourism students stated that gender 

discrimination in the sector is made mostly in terms of promotion and 

recruitment, and least in wage (125). But when we look at the research 

made in various parts of the world, it seems that there is discrimination 

about wage. Burgess (2000) explained that male managers in the finance 

department of hotels in England have higher wages than women managers 

(347). Santero-Sanchez et al. (2015) found that the annual income of 

women in Spain is equivalent to 75% of men's annual income (241). 

Ferreira Freire Guimaraes and Silva (2016) proved that the hourly salary 

of male workers in Brazil is 35.3% higher than that of women workers 

(447). 

When the recruitment dimension was examined, various opinions were 

reached on this issue. In a survey conducted by Yilmaz (2014), women 

stated that gender has an advantage in recruitment. Men, on the other hand, 

have stated that their gender is a disadvantage for recruitment, they 

connected its reason to women being more likely to work and being seen 

as sexual objects. It was consensus that women have an advantage in terms 

of business because women are afraid of losing their jobs (65, 67). In a 

survey made by Çelik (2015) on  travel agency employers, the result was 

that gender was moderately important in the recruitment process. However, 

employers' accumulation on gender factor in both job applications and 
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recruitment processes was above 65% (51). Besides, it was consensus that 

travel agencies are more suited for female employees and the hypothesis 

"There is gender discrimination in travel agencies in applications and 

recruitment process" was accepted (77). 

The views of tourism students support that discrimination in the sector 

should be removed. In a pilot study conducted by Zhong and Couch, 53% 

of the students studying in hospitality management aim to be general 

managers or have their own businesses. Nevertheless, female students have 

stated that their education should prepare women for leadership roles in the 

sector (Zhong and Couch, 2007: 371). 

4. Research Methodology  

4.1. Research Population and Sampling 

Students of the 3rd and 4th grade of Adnan Menderes University, 

Faculty of Tourism constitute the research population of the research. 

According to the information received from the faculty's student affairs, it 

was determined that 1709 students were enrolled in these classes during 

the period of the research. Among these students, 346 students were 

selected according to the random sampling method. 

4.2. Data Collection and Analysis 

A questionnaire was used to collect the data. The questionnaire was 

prepared by 21 item from the 22 item used by the study of Cömert  (2014).  

The questionnaire consists of two parts. In the first part demographic 

features were included, in the second part 21 statements about sex 

discrimination were arranged according to the 5 Likert scale. The items 

were scaled from "1 = I Strongly Disagree" to "5 = I Strongly Agree" 

option. 

The questionnaire was conducted with 346 students in the classroom 

environment with the face to face interview method. As a result of the 

preliminary evaluation of the surveys, 330 surveys were found to be 

suitable for evaluation.  

The research data were evaluated by frequency analysis, descriptive 

(mean and standard deviation) analysis, reliability analysis and factor 

analysis, and t-test and variance (ANOVA) tests were used for hypothesis 

testing. 

5. Research Findings  

5.1. Features of Sampling 

In the 330 participants, 46.7% are women and 53.3% are men. In terms 

of departments, 35.5% study in Hospitality Management, 23% in Travel 

Management, 22.4% in Tourism Guidance and 19.1%  in Food and 
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Beverage Management. When the duration of professional experience is 

examined, it is understood that the vast majority of the students have 

professional experience. In this section, the rate of students who indicate 

"None" is 19.4%. 40.3% of the students with experience have worked for 

1 year or more. According to this, it seems that the tourism students are 

focused on gaining professional experience. 

Table 1: Demographic Features of Sampling 

 N %  n % 

Gender   Department   

Female 154 46,7 Hospitality Management 117 35,5 

Male 176 53,3 Travel Management 76 23,0 

   Tourism Guiding 74 22,4 

 
  

Food and Beverage 

Management 
63 19,1 

Total 330 100,0 Total 330 100,0 

Professional 

Experience 
  

Type of Business 
  

No experience 64 19,4 Hospitality Business 102 30,9 

1-6 months 95 28,8 Travel Agency 82 24,8 

7-12 months 38 11,5 
Food and Beverage & 

Entertainment Business 
73 22,1 

1 year and 

more 
133 40,3 

Other 
16 4,8 

   Without answer 57 17,3 

Toplam 100,0 330 Total 330 100,0 

 

The work experience is concentrated on Hospitality Business (30,9%). 

Unanswered data (17.3%) constitutes of students who have no experience. 

Most of the students have worked in tourism sector. The percentage of 

employees in other sectors and businesses is 4.8%. This shows that a 

significant part of the students with experience prefer to work in the 

tourism sector. The students who chose "other" option stated that they 

worked in retail store, souvenir shop and other service sectors; have been 

musicians, cameramen, and sales counselors.  

5.2. Mean and Standard Deviation Values of Gender 

Discrimination Expressions (Descriptive Findings) 

The mean and standard deviation values of 21 statements in the 

questionnaire are given in Table 2 
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Table 2: Arithmetic Mean and Standard Deviation Values of Students' 

Thoughts of Gender Discrimination in Working Area 

Expressions x̄ sd 

The appearance of women is very important while 

recruiting. 
3,93 1,289 

The pregnancy of female workers negatively affects 

the employer's preference during recruitment.. 
3,82 1,301 

The appearance of women is very important while 

recruiting. 
3,44 1,381 

The distribution of tasks within the organization 

differs for male and female employees. 
3,42 1,257 

Women are discriminated against in hiring. 3,31 1,242 
Gender difference is a determining factor while hiring. 3,19 1,395 
Women are discriminated in promotion and 

assignments. 
3,19 1,287 

Women employees have problems during the 

acquisition and use of power within the organization. 
3,00 1,194 

The fact that women are married and have children 

affects their performances negatively. 
2,93 1,326 

Women take less place in management levels because 

their family responsibilities are ahead of their careers. 
2,92 1,327 

Because women do not have enough managers to take 

as a role model, they are less represented in 

management levels. 
2,79 1,362 

Because they are women, they are less represented in 

management level. 
2,71 1,399 

Women are discriminated in in-service training. 2,69 1,234 
There are wage differences between men and women 

in the organization. 
2,66 1,279 

Women are being discriminated in dismissal from 

work. 
2,60 1,282 

Women are less represented in management levels 

because their leadership qualities are inadequate. 
2,58 1,404 

Women are discriminated against in wages and 

various payments. 
2,47 1,298 

Duties in occupations and organizations need to be 

separated as 'Women's Job' and 'Men's Job'. 
2,41 1,406 

The fact that men are married and have children 

affects their performances negatively. 
2,25 1,188 

Because women have low motivation for success, they 

are less represented in management level. 
2,23 1,241 

As women do not have adequate training and 

experience, they are less represented in management 

level. 
2,19 1,207 

 

The answers to expressions on gender discrimination are as follows: 

The expression "The appearance of women is very important while 

recruiting." has the highest score which is 3,93± 1.289 points.  
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The statement with the least score (2,19±1,207) is "As women do not 

have adequate training and experience, they are less represented in 

management level.". According to this, tourism graduate students think 

that the biggest discrimination is on the physical appearance of women in 

recruitment. However; the perception about women not being represented 

enough in the management level because of inadequate training and 

experience is at a minimum level. 

5.3. Factor Analysis Findings Regarding Gender Discrimination 

In order to measure the perception of gender discrimination of tourism 

students, Likert type scale with 21 statements was evaluated with factor 

analysis.  Factor analysis revealed 4 factors with eigenvalue higher than 1. 

These factors explain 64.09% of the total variance. These factors are 

Recruitment- Dismissal, Wage and Promotion; Management Level; 

Physical Appearance; Being Married and Having Children). The first 

factor explains 24.97%, second factor 16.67%, third factor 12.69%, and 

fourth factor 9.75% of the total variance. 

 

Table 3: Factor Analysis Findings 

 

 

Factors 
Factor 

Loading 
Eigenvalue 

Variance 

Explained 

(%) 

Reliability 

(α) 

Recruitment- Dismissal, Wage and 

Promotion 
 3,497 24,975 

 

,817 

Women are discriminated in 

promotion and assignments. 
,815 

  

 

Women are discriminated in in-service 

training. 
,807 

Women are discriminated against in 

wages and various payments. 
,774 

Women are discriminated against in 

hiring. 
,771 

Women are being discriminated in 

dismissal from work. 
,584 

Management Level  2,334 16,672 ,738 

Because women have low motivation 

for success, they are less represented 

in management level. 

,809 

  

 

Women are less represented in 

management levels because their 

leadership qualities are inadequate. 

,742 

Women take less place in management 

levels because their family 

responsibilities are ahead of their 

careers. 

,701 
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5.4. Hyphothesis Test Findings  

In the research, t-test and one-way analysis of variance were used to 

examine whether there were any significant differences between tourism 

students' demographic characteristics and their perceptions of gender 

discrimination in the tourism sector. Findings that differed were evaluated 

below. 

Whether there is a significant difference between the factors related to 

the perception of gender discrimination and the genders of the students was 

tested by independent sample t-test. When the test results were examined, 

it was found that there was a significant difference between the genders of 

students and the second, third and fourth factors (p≤0.05).While the 

perception of discrimination was higher in women in the second factor 

(Management Stage), men's perception was higher in the third (Physical 

Appearance) and the fourth factor (Being Married and Having Children). 

Findings of difference are given in Table 4. 

 

 

 

Because women do not have enough 

managers to take as a role model, they 

are less represented in management 

levels. 

,664   

 

Physical Appearance  1,777 12,691 ,791 

The appearance of men is very 

important while recruiting.  
,903 

  

 

The appearance of women is very 

important while recruiting. 
,898 

Being Married and Having Children  1,366 9,754 ,651 

The fact that men are married and 

have children affects their 

performances negatively. 

,865 

  

 

 The fact that women are married and 

have children affects their 

performances negatively. 

,809 

Total Variance (%) 64,091 ------- 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  ,724 

Bartlett’s Test of Sphericity 627.283 
 

Sig. 000 Chi-Square 1422,857 
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Table 4: Differences in Gender Perceptions According to Students of 

Gender (Independent Sample T-Test) 

 Gender n x̄ Sd t df p 

Fac.1 Female 

Male 

154 

176 

2,8821 

2,8182 

,94164 

,98730 

,600 328 ,549 

Fac.2 Female 

Male 

154 

176 

2,7442 

2,3670 

1,02530 

,85900 

3,593 299,785 <0.05 

Fac.3 Female 

Male 

154 

176 

3,5065 

3,8381 

1,24589 

1,16774 

-
2,494328 

328 <0.05 

Fac.4 Female 

Male 

154 

176 

2,4123 

2,7500 

1,08636 

1,05965 

-2,854 328 <0.05 

*. The difference between the mean values is significant at p≤0.05 level. 

One-Way ANOVA test was used to measure the relationship between 

gender discrimination perception and the section of students in university, 

the duration of professional experience, and the type of business they 

worked in; and no significant relationship was found. According to this 

hypothesis, only the first hypothesis (H1: Gender discrimination 

perception varies according to the gender of the students) has been 

confirmed. 

Results and Suggestions 

This research has been made to determine the perceptions of 

undergraduate tourism students on gender discrimination in tourism sector 

and to find out whether there is a significant relationship between their 

perceptions and their gender, section in the university, experience in 

various fields and the duration of their experience. The majority of the 

students have gained experience during their study (80.6%) and they 

mostly worked in various fields of tourism (77.9%). This facilitates them 

to have a better perspective about the industry.  

According to the demographic findings, most of the students (35.5%) 

study Hospitality Management; while Food and Beverage Management is 

least studied. Their experiences are in paralel with their section.  

According to the results, the issue of gender discrimination is the most 

in the recruitment dimension. The majority of students think that gender 

difference is a determining factor in recruitment. It is also seen in the 

findings of Çelik (2015) that the genders are important for recruitment 

process. While the external appearance of men is important for 

recruitment, it seems that women's appearance is more important.In 

addition, the pregnancy of women causes problems in job interviews. 

Examining accommodation and food and beverage and entertainment 
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businesses, female employees being presentable is one of the remarkable 

qualities.However; because businesses want to employ presentable staff 

and they have dynamic and exhausting working system, it causes 

disadvantages to pregnant women. 

Another dimension that is focused on is the place and promotion of 

women in the organization. While participants had a consensus that the 

distribution of duties varied for female and male employees, they agreed 

to the expression that women employees have problems during the 

acquisition and use of power within the organization.The perception that a 

distinction has to be made as female work and male work had also appeared 

in the results of Alparslan's (2015) research. Differences in task 

distribution can be vertical as well as horizontal.However, especially the 

positions in management departments are filled by men. The high level of 

participation in the expression of discrimination against women in 

promotions and assignments confirms this fact. 

The difference of perceptions of female and male students is striking 

regarding to the management level. The results show that women scored 

higher points than men in “Management Level” factor. They believe that 

they are less represented in management levels; becaause they do not have 

enough managers to take as a role model, because they are women, their 

leadership qualities are inadequate and they do not have adequate training 

and experience. 

Regarding to “Being Married and Having Children” factor, the 

arithmetic mean of all students was higher for “The fact that women are 

married and have children affects their performances negatively.” 

expression. Male students have higher perceptions about this factor for 

both women and men. However;  it is a more disadvantageous fact for 

women in business life. There is a consistency with previous researches 

accordingly. In Ng and Pine's (2003) study, there was a significant 

difference between men and women who have family and children in the 

tourism sector as well. 

As a result, it is essential for women to have equality in employment 

and organizational positions. It is a fact that women participate in the 

tourism sector at a significant level and contribute to it with a qualified 

workforce.Establishing a work-life balance in tourism, which is a labor-

intensive sector, will prevent women from staying away from work and 

avoid being discriminated against. In addition, there should be more 

equality in employment and promotion dimensions.It can be stated that 

students who have experience during their study have already gained some 

perceptions towards discrimination in the sector. Since the views of the 

tourism students mirror the sector, this study should be taken as a warning 

by sector managers. 
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1.Giriş 

Turizm, yıllar boyunca dünyadaki hızlı büyüyen ekonomik sektörlerden 

biri olmak için büyümeyi sürdüren, çeşitlendirmeyi derinleştiren bir sektör 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalkınma ile yakından ilişkili olan modern 

turizm, giderek artan sayıda yeni destinasyonlara sahip olmaktadır. Bu 

dinamikler, turizmi sosyo-ekonomik ilerleme için önemli bir itici güç 

haline getirmiştir  (UNTWO, 2018). Dünya Turizm Örgütü’nün açıkladığı 

rakamlara göre, 2017 yılında uluslararası turist sayısı %7’lik bir artış ile 

1.322 milyona ulaşmış bulunmaktadır. 2018 yılında %4-5 oranında devam 

etmesi beklenen bu güçlü artışın 2030’a gelindiğinde 1.8 milyar turiste 

ulaşması hedeflenmektedir (URL-1, 2018).  

Günümüzde pazarlamacılar, neredeyse tüm turistik ürünlerin 

birbirlerine benzer özellik taşıması ve dolayısıyla turizm sektöründeki 

rekabetin artması ve nedeniyle rakiplerinden farklı olarak yeni ürün ve 

hizmetleri oluşturmak, yeni pazarlar keşfetmek, müşterileri ile daha fazla 

duygusal ilişki kurmak zorundadırlar. Pazarlamacıların uğraşları 

içerisinde; müşterilerin istek ve tercihlerine uygun ürün ve hizmetlerin 

araştırılması, müşterilerin özelliklerine (farklılıklarına) göre üretilmesi ve 

sunulması, müşteri taleplerinin (veya şikayetlerinin) yerine getirilmesi ve 

memnuniyetinin sağlanması yer almaktadır (Arpacı ve ark., 2015: 182). 

Müşteri taleplerinin tam olarak sağlanarak memnuniyetin sağlanması 

amacıyla sunulan hizmetlerden biri de “Helal Konseptli Otelcilik” 

hizmetidir. 

2. Literatür Tarama  

2.1. Helal Turizm 

Helal turizm, “konaklamalardan doğan ihtiyaçların İslami kural ve 

inanışlara uygun şekilde karşılanması ile ilgili faaliyetler” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösteren turizm işletmelerinde 

İslam dinince yasaklı olan domuz eti ve alkol gibi ürünler bulunmamakta, 
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müşterilerin ibadetlerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak imkânlar 

sağlanmakta ve havuz, SPA gibi bazı hizmetler erkekler ve kadınlar için 

ayrı ayrı sunulmaktadır (Arpacı, 2015: 26). 

2.2. Helal Konseptli Otelcilik 

Turizm sektöründe müşteri odaklı pazarlama anlayışının bir örneği olan 

helal konseptli otelcilik, turizm işletmelerinin belirli bir pazara yönelik 

yürüttükleri pazarlama faaliyetlerinin ürün ve hizmete dönüşmesidir 

(Arpacı ve ark., 2015: 183). Helal konseptli otel; “hayatlarını İslam dininin 

emir ve yasaklarına uyarak yaşamaya çalışan Müslümanların tercih ettiği, 

bünyelerinde kadın-erkek ayrı havuz, SPA, hamam, restoran gibi alanları 

olan, alkol servisinin yapılmadığı, mescidinin bulunduğu, odalarında kıble 

yönü ve seccade bulunduran, helal gıda ile yemeklerini hazırlayan 

konaklama tesisidir” olarak tanımlanmaktadır (Arpacı ve Batman, 2016: 

1506). 

2.3. Helal Gıda ve Helal Mutfak 

“Büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için 

gerekli olan enerji ve besin öğelerinden her birini yeterli miktarda 

sağlayacak olan besinleri besin değerini yitirmeden, sağlığı bozucu hale 

getirmeden en ekonomik şekilde almak ve kullanmak” olarak tanımlanan 

beslenme (Baysal, 1996) her canlının yaşaması için zorunludur (Baysal, 

1997). Tüketicilerin gıda tercihlerini etkileyen faktörler arasında fiyat, 

kalite, hijyen ve güvenli gıda konuları vardır. Bunlardan en önemlisi 

güvenli gıda konusudur (Baran ve Batman, 2015: 166).  

Çiftlikten çatala tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan 

gıdayı ifade eden “Helâl Gıda”; bitkisel, hayvansal, kimyasal ya da 

mikrobiyal kaynaklı, gıda ürünlerinin hammadde, işlem yardımcı 

maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme yöntemleri, işletme 

koşulları ve ek olarak ambalajlarının İslâmî kurallara uygunluğunun 

ifadesidir (URL-2, 2014).  Helal mutfak; “helal gıda şartlarını sağlayarak 

satın alınan helal gıdaların, turizm işletmelerine ait mutfaklarda geçirilecek 

her türlü üretim ve servis aşamaları sırasında helal gıda özelliklerine 

herhangi bir zarar gelmeden misafir masasına getirilmesi” olarak 

tanımlanabilir. 

Üretimde teknoloji kullanımının yaygınlaşması, hızlı üretim ve 

tüketimin gerçekleşmesi toplumun güvenilir gıdayı daha fazla 

sorgulamasına neden olmuştur. Özellikle de tüketicilerin tercihlerini 

etkileyen önemli bir faktör olan dini inançların satın alma faaliyetlerini 

etkilemesi bu sorgulamayı gün geçtikçe daha da derinleştirmektedir (Riaz 

ve Chaudry, 2004). Tüketici davranışlarıyla ilgili olarak yapılan 

çalışmalar, tüketici tercihlerinin dindarlık seviyeleriyle bağlantılı olarak 

değiştiğini (Mohani ve ark., 2009), Müslüman tüketicilerin İslami kurallar 
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çerçevesinde helâl (Bonne ve ark., 2009), kaliteli ve sağlıklı ürünler talep 

ettikleri (Lada ve ark., 2009) belirtilmiştir. 

3. Yöntem 

Bu çalışma, turizm sektöründe helal mutfak kavramının gelişimini 

ortaya koymak amacıyla yapılan bir derleme çalışmasıdır. 

4. Bulgular 

İnsanların ve toplumların tercihlerinde etkili en önemli faktörlerden biri 

olan din (Just ve ark., 2007), tüketici tercihlerinde bireylerin dindarlık 

seviyelerine göre etkili olmaktadır (Mohani ve ark., 2009). İslamiyette 

helâllik kavramı, yiyecek-içecek ürünler için önemli yer teşkil ettiğinden 

(Nasir ve Pereira, 2008) İslami kurallar çerçevesinde Müslüman tüketiciler 

helâl (Bonne ve ark., 2009), sağlıklı ve kaliteli ürünleri talep etmektedir 

(Lada ve ark., 2009). Bu nedenle, Müslümanlar için İslami kurallar 

çerçevesinde üretilen helâl, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin tanınmasında ve 

tüketilmesinde kolaylık sağlamak için “Helal Sertifikalandırma” sistemi 

geliştirilmiştir.    

Bu kavram; gayri Müslim ülkelerde (Avrupa, Amerika Birleşik 

Devletleri, Asya’nın belirli bölgeleri ve Pasifik ülkeleri…gibi) yaşamakta 

olan Müslümanların dini hassasiyetlerinin bir sonucu olarak dini 

kimliklerini korumak amacıyla ortaya çıkmıştır. İlk defa 1960’lı yılların 

ortalarında Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanmaya başlayan “Helâl 

Belgelendirmesi”, gayri Müslim toplumlarda azınlıklar halinde yaşayan 

Müslümanların, dini inançlarına uygun gıda bulma zorunlulukları ve 

tüketmek zorunda oldukları gıdaların dinen uygun olup olmadığı 

konusundaki endişeleri, onları helâl ürünleri helâl olmayanlardan ayırt 

etmek için işaretlemeye ve nerelerde bulunabileceği bilgisini paylaşmak 

için listelemeye sevk ederek bu sistemi gerektirmiştir (Atty ve ark., 2008). 

4.1. Türkiye’de Helal Gıda 

Türkiye’de, 1980’li yıllarda başlayan dindar insanların kendilerini 

korumaya, tükettikleri gıdaların kaynakları konusunda daha özen 

göstermeye ve dikkatli olmaya başlamıştır (URL-3 2015).  

* 1990-2000’li yıllarda, farklı internet sitelerinde helâl-haram gıda 

listeleri ve bunların E kodları yayınlanmaya başlamış,  

* 2003 yılında, bazı gönüllüler tarafından “Gıda Raporu” adı altında bir 

internet sitesi hazırlanarak www.gidaraporu.com adında yayına başlamış 

ve günümüze kadar önemli çalışmalara imza atmıştır.  

* 2005 yılında, bu çalışmaların yeterli olmayacağı görüşü ile benzer 

amaçla aynı gönüllü grubu tarafından “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 

Denetleme Çalışmaları ve Sertifikalama Derneği (GİMDES)” adı altında 

bir dernek kurarak hizmet boyutlarını daha da genişletmişlerdir. 
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Çalışmalarını hâlen daha güçlü ve daha katılımcı bir şekilde sürdüren 

GİMDES, 2005 yılından bu yana helâl gıda konusunda çalışmalar 

yürütmektedir.  

* 2009 yılında,  helâl gıda konusunda toplumsal bilincin oluşması 

amacıyla çeşitli yayınlar yapılmış ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar 

tarafından akredite edilerek sertifikasyona başlamıştır (Baran ve Batman, 

2015: 172).   

* 2011 yılında,  helâl gıda konusunda Türk Standartlar Enstitüsü’nün 

(TSE) sertifikasyonuna başlaması ile Türkiye Cumhuriyeti devletinde TSE 

aracılığı ile kamusal bir kimlik kazanmıştır (Baran ve Batman, 2015: 172).  

* Merkezi İstanbul’da bulunan “İslam Ülkeleri Standartlar ve 

Metrolojisi Enstitüsü” tarafından helâl konulu standart çalışmaları devam 

etmektedir (Baran ve Batman, 2015: 172). 

4.2. Türkiye’de Helal Turizm 

Din ve dini hayat tarzı turistlerin konaklama tercihlerinde etkili olan bir 

faktördür (Collins ve Tisdell, 2002: 134; Yeşiltaş ve ark., 2012). 

Müslüman dindar turistler kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerin İslami 

ilkelere uygunluğuna dikkat etmekte ve bu doğrultuda turistlerin seyahat 

ve konaklama kararı almalarında etkili olmaktadır (Duman, 2012: 730). 

Son yıllarda gelişmekte olan Müslüman turizm talebinin yansıması 

olarak Türkiye’de Müslüman turistlere hizmet edebilecek helal otel 

sayısında artış gözlemlenmektedir (Duman, 2012: 730). Türkiye’de 2002 

yılında 5 olan helal konseptli otel işletmesi sayısı (Bozkuş, 2015: 40), 2015 

yılında 148’e yükselmiştir (Pamukçu ve Arpacı, 2015: 324). Son on yılda 

Türkiye’de helal otel konseptli otellerin gelişimi şu şekildedir; 

 1990’lı yıllarda nüfusunun %98’inin Müslüman olduğu Türkiye’de 

Müslüman-dini turizm faaliyetleri başlamıştır (Özdemir ve Met, 2012: 

323).   

 2012 yılında, Türkiye’de faaliyet gösteren iki otel işletmesi 5 hilal ve 

7 hilal almıştır. 7 hilal alan otel işletmemiz “dünyada ilk 7 hilal alan otel 

işletmesi” olmuştur (Tekin, 2014: 762). 

 TSE tarafından “helal uygunluk belgesi” verilmeye başlanmıştır.  

 Ayrıca, Türkiye’de Dünya Helal Birliği’nden otel bazında ilk “helal 

turizm hizmet belgesi” ni Alanya’da faaliyet gösteren bir otel işletmemiz 

almıştır. 

 2014 yılında, “Dünya Helal Seyahat Zirvesi” nde (Tablo 1) Türkiye 

helal turizm adına önemli ilk beş destinasyon arasında yer almıştır (Boğan 

ve ark., 2016: 1433). 

 Günümüzde, İslam dininin gerektirdiği konsepte sahip olan otellerde 

önemli bir artış meydana gelmiştir (Özdemir ve Met, 2012: 323).   
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Tablo 1. Global Müslüman Seyahat Tercihleri (URL-4, 2018) 

Global Müslüman 

Seyahat Tercihleri 

Destinasyon Ortalama 

1 Malezya 82.5 

2 BAE 76.9 

3 Endonezya 72.6 

4 Türkiye 72.4 

5 Suudi Arabistan 71.4 

6 Katar 70.5 

7 Fas 68.1 

8 Umman 67.9 

9 Bahreyn 67.9 

10 İran 66.8 

 

4.3. Türkiye’de Helal Mutfak 

Helal terimi en fazla yiyecek ve içecekler maddeleri için 

kullanılmaktadır. Genel olarak helal gıda, aşağıdaki şartlara uygun 

olmalıdır (Ab Talib ve Johan, 2012: 92); 

 Helal kabul edilmeyen ve ya besleme ile kesilmeyen hayvan etlerini 

içermemelidir 

 İçeriğinde temiz olmayan (necis) bir madde bulundurmamalıdır 

 Zararsız ve güvenli olmalıdır 

 Ürünler hazırlama ve işleme aşamalarında haram ürünlerin 

hazırlandığı ortamdan uzak yerlerde yapılmalıdır 

 Ürün içeriğinde insana ait herhangi bir parça asla olmamalıdır 

 Gıdayı üretme, hazırlama, paketleme, depolama ve dağıtımı sırasında 

hiçbir şekilde fiziksel olarak haram maddenin temas etmemesi 

gerekmektedir. 

Ancak, GİMDES tarafından yapılan açıklamada “Halen Müslümanların 

tükettiği gıdaların %86'sının tamamen gayrimüslimlerin kontrolünde olan 

gıdaları yediğini” hatırlattı (URL-5, 2017). Yiyecek-içecek faaliyetleri 

İslamiyet’e göre helallik kavramının önemli öğelerindendir (Nasır ve 

Pereira, 2008). Helal turizm hizmeti veren konaklama işletmelerinin sahip 

olması gereken helal otel yiyecek–içecek faaliyetleri şu şekilde 

belirlenmiştir (Boyraz ve ark., 2017: 376): 

 Satın almada tercih edilen tedarikçilerin helal işletme belgelerinin 

olması 

 İşletmenin helâl yiyecek ve içecek sunum / üretim sertifikasına sahip 

olması 

 Alkolsüz hizmet sağlaması 
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 Ortak alan dışında kadın ve erkekler için özel ayrı yemek yeme 

alanlarının bulunması 

 Ramazanda sahur ve iftar vakitlerinde hizmet verilmesi 

 Müzik yayının müstehcen içerikli olmaması. 

Yapılan araştırma sonucuna göre; turizm işletmelerinin çoğunluğunun 

yeterli helâl mutfak standartlarına ve müşteri isteklerine tam olarak cevap 

veremedikleri, çalışan personele helal gıda/mutfak eğitimi aldırmadıkları 

sonucuna varılmıştır (Aydın ve Sormaz, 2017: 209).  

5. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye turizm sektörünün İslami turizm pazarına yönelik girişimlerde 

bulunmasının; gelen turist sayısına ve elde edilen turizm gelirine önemli 

katkıları olacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin, bu turizm türüne yönelik 

sahip olduğu çeşitli fırsat avantajlarını değerlendirmesi halinde, yeni bir 

turizm çeşidine daha adım atacağı ve bu adımın ülke turizmine yeni bir 

ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir (Tekin, 2014: 765). Helâl 

gıdalarla ilgili olarak İslami açıdan üzerinde durulması önerilen bazı 

hususlar söz konusudur. Bunlar (Norhayati ve Asmat-Nizam, 2010); 

  Helâl ürünler için İslami standartların gerektirdiği kalite özellikleri, 

tüketicilerin ihtiyaçları ve tercihleriyle uyumlu olmalıdır. 

  Tüketiciler helâl ve haram kavramları arasındaki farklılıkları tam 

olarak bilmelidirler. 

  Helâl gıda pazarında tüketicilerin farklı talepleri için farklı stratejiler 

geliştirilmelidir. 

  İslami kurallar çerçevesinde, farklı kültürel tercihlere uygun olarak 

tanıtıcı kampanyalar düzenlenmelidir. 

  İşletmeler ürün farklılaştırmaya yönelik oluşturdukları helâl gıda 

pazarında aldatmaya yönelik fiyat politikası uygulamamalıdırlar. 

Bu nedenle işletmelerin helâl gıda ve helâl mutfak standartlarına 

ulaşabilmesi için; 

  Helal turizm konseptli işletmelerin T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nca teşvik edilmeli ve standartları belirli aralıklarla kontrol 

edilmeli,  

  İşletme mutfaklarının helal mutfak şartlarını sağlayabilmesi için T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca teknik şartların belirlenmesi,  

  İşletmelerde çalışan mutfak personeline helal mutfak konulu eğitimin 

belirli aralıklarla verilmesi ve standartlara uyulması noktasında 

kontrollerin sağlanması,  

  İşletmelerden hizmet alan misafirlerin helal mutfak konusunda 

bilgilendirilmesi 

önerilebilir. 
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BURDUR İLİNDEKİ YETİŞKİNLERİN SAĞLIK İLİŞKİLİ 

YAŞAM KALİTELERİ 

Health-Related Quality of Life among Adults at Burdur  

 

Fatma ÇELİK KAYAPINAR & Behsat SAVAŞ 

 

Giriş 

Yaşam kalitesi ile ilgili psikolojik ağırlıklı çalışmalar 1970’lerde hızla 

artmıştır.  Bu tarihten itibaren tıp alanında ilgi görürken, 1980’den sonra 

hemşireliğin konu alanına girdiğini ifade edebiliriz. Hemşirelik alanında 

yaşam kalitesi çalışmaları; yaşamın biyolojik, psiko-sosyal ve 

sosyokültürel yönünü içeren bakım sağlama gerçeğine dayanmaktadır. 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji insan gücüne duyulan gereksinimi 

azaltmakta ve gelişmekte olan toplumlarda insanların daha az hareket 

etmelerine neden olmaktadır. Özellikle iş hayatında aktif olmayan yaşam 

şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve stresin yarattığı aşırı 

yüklenme kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlıklarının bozulmasına 

neden olmaktadır. Bu durum kişilerin fiziksel aktivite düzeylerinin ve 

yaşam kalitelerinin düşmesi ile sonuçlanmaktadır. [1]  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam kalitesini ‘içinde yaşadıkları kültür 

ve değerler sistemi bağlamında; amaçları, beklentileri, standartları ve 

kaygıları açısından bireylerin yaşamdaki pozisyonlarını algılaması’ olarak 

tanımlamaktadır. [2,3,4]  

                                                           
 (Prof. Dr.); Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BESYO, Burdur, Türkiye. E-mail: 

fkayapinar@mehmetakif.edu.tr 
 (Dr.); Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BESYO, Burdur, Türkiye. E-

mail:bsavas@mehmetakif.edu.tr 
1 Dilara Sevimay Özer ve Gül Baltacı “İşyerinde Fiziksel Aktivite”. Sağlık Bakanlığı Birinci 

Basım Yayın No: 730. 
2 WHO. WHOQOL-BREF introduction, administiration, scoring and generic version of the 

assessment, Field Trial Version, Programme on Mental Health, December, 1996. 
3 WHO. WHOQOL User Manual, Programme on Mental Health, 1998. 
4 Norekval TM, Wahl AK, Fridlund B, Nordrehaug JE, Wentzel- Larsen T, Hanestad BR 

“Quality of life in female myocardial infarction survivors: a comparative study with a 

randomly selected general female population cohort” Health Qual Life Outcomes,  

Vol.5(1), 2007, 58. 
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Yaşam kalitesinin kapsamında kişilerin fiziksel sağlığı, psikolojik 

durumları, bağımsızlık düzeyleri, sosyal ilişkileri, inançları ve çevreyle 

etkileşimleri bulunmaktadır.[5]  

Bireyin, toplumun bir parçası olarak yaşamını sürdürmesinde, sağlık 

anahtar role sahiptir. Sağlık aynı zamanda bireyin toplumdan aldığı desteği 

de yansıtır. Bu nedenle, her birey toplum içinde aktif olma ve aktif 

yaşlanma şansına sahip olmalıdır.[6]    

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, sağlığın bireylerin fonksiyonlarını yerine 

getirmekteki yeteneklerini ve bireylerin yaşamlarındaki algıladıkları 

fiziksel, mental ve sosyal alanı ifade eder. [7] Fiziksel alan, kişinin enerji 

harcayarak günlük iş ve uğraşları ne kadar yerine getirebildiğini algılaması 

ile ilgilidir. Sosyal alan, kişinin aile bireyleri, komşuları, çalışma 

arkadaşları ve diğer topluluklardaki bireylerle ne derece ilişki kurabildiği 

ve kaynaştığını algılaması konularını kapsamaktadır. Mental alan içinde 

ise depresyon, anksiyete, korku, kızgınlık, mutluluk gibi duygusal ve 

ruhsal durumlar yer almaktadır.[8] 

Yaşam kalitesini etkileyen faktörler incelendiğinde politik, sosyal ve 

ekonomik unsurların yer aldığı görülmektedir. Bireyin sağlığı kendi başına 

yaşam kalitesini etkiler, aynı zamanda ulusal politika ve kararlar da birey 

sağlığını etkilemektedir. Yaşam kalitesini etkileyen etmenler; bireyin 

barınma koşulları, yaşadığı ev ortamı, fiziksel ve bilişsel sınırlılık ile 

ekonomik yetersizliğin getirdiği beslenme bozuklukları, duyusal ve 

fiziksel yetilerde azalmaya bağlı ulaşım zorlukları, eşin ölümü, aile 

bireylerinin evden ayrılmasına bağlı olarak yalnızlık ve kişiler arası 

ilişkilerde bozulma vb. sayılabilir. Cinsiyet, ırk, evlilik durumu, yaş 

farklılıkları da ekonomik olarak yaşam kalitesini etkilemektedir. 

Günümüzde doğuşta yaşam beklentisinin artması bireylerin yaşam 

kalitelerine dikkatle odaklanmasını gerektirmektedir. Bireylerin sağlıklı, 

dinamik ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli imkânların 

sağlanması, sağlık hizmeti ve sosyal destek sunumu kaynaklarının 

değerlendirilmesi açısından yaşam kalitesinin ölçülmesi giderek artan bir 

önem kazanmaktadır. 

                                                           
5 The WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life assessment 

(WHOQOL):development and general psychometric properties,. Soc Sci Med. 46(12), 

1998, 1569-85. 
6 Şule Arslan-Yeşim Gökçe Kutsal “Geriatride yaşam kalitesinin  değerlendirilmesi” 

Geriatri, 2(4), 1999, 173-8. 
7 Kadriye Avcı- Kayıhan Pala “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan araştırma 

görevlisi ve uzman doktorların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 2004, 81-5. 
8 Didem Arslantaş- Selma Metintaş- Alaettin Ünsal- Cemalettin Kalyoncu “Eskişehir 

Mahmudiye ilçesi yaşlılarında yaşam kalitesi” Osmangazi Tıp Dergisi, 28(2), 2006, 81-9. 
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Yaşam kalitesi, genel ve sürekli bir iyi olma hali olarak ele alınmakta 

ve değerlendirilmesi genellikle mutluluk, hoşlantı ve tatmin yaratan pozitif 

yaşantılarla bunun tersini ifade eden negatif deneyimler ve duygular 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu deneyimler, birey yaşamı açısından anlam 

ve önem taşıyan aile, arkadaş çevresi, okul, iş, boş zamanlar vb. 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. [9] Yaşam kalitesine yönelik ortak bir 

fikir bulunmamakla birlikte; kişinin yaşamının iyi gittiğine ilişkin 

algıladığı fiziksel, fonksiyonel, ruhsal ve sosyal faktörlerin bileşiminden 

ortaya çıkan iyilik hali olarak tanımlanabilir. [10,11] 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, kişinin kendisini iyi hissetmesi ve sağlık 

durumuna genel bir çerçeveden bakış açısı ile ilgilidir. Sağlık ile ilgili 

yaşam kalitesi, kişinin fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan aktif olmasını, 

kendisini iyi hissetmesini ve yaşam memnuniyetini kapsar. Fonksiyonel 

kapasite ise kişinin gün boyu yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan 

kendine bakım, yemek yeme, giyinme, ev işleri, alışveriş yapma ve sosyal 

aktivitelerde kimseden yardım almadan bağımsız olabilme yeteneğini 

gösterir. 

SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği: Fiziksel İşlev, Fiziksel Sağlık Kısıtlılığı, 

Duygusal Problemlerde Sınırlılık, Enerji /Yaşamsallık, Duygusal İyilik 

Hali, Sosyal İşlev, Ağrı, Genel Sağlık,  Sağlıkta Değişim olmak üzere 

dokuz alt boyutta değerlendirilir. SF 36 sağlık durumunun olumsuz olduğu 

kadar, olumlu yönlerini de değerlendirmektedir. Maddelerin puanları 0 ile 

100 arasında değişmekte ve yüksek puan iyi sağlık durumunu 

göstermektedir.  

Yöntem 

Çalışma ile Burdur ilinde yaşayan bireylerin cinsiyet ve yaş 

durumlarına göre yaşam kaliteleri arasındaki farkları karşılaştırmak ve 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma verileri Şubat- Mart 2018 

yılında toplanmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 18-95 yıl olup cinsiyet 

dağılımları %52.9 (N=524) kadın, %47.1 (N=467) erkek olmak üzere 991 

birey katılmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin cinsiyetlere göre dağılımı 

ülke genelini yansıtmaktadır. Ölçme aracının genel güvenirlik kat sayısı 

Cronbach’s Alpha ,925, fiziksel fonksiyon alt boyutunun Cronbach’s 

Alpha ,925;  fiziksel sağlık kısıtlılığı alt boyutunun Cronbach’s Alpha ,796  

Duygusal Problemlerde Sınırlılık alt boyutunun  Cronbach’s Alpha  ,063; 

                                                           
9 Mediha Sarı, Eyyüp Ötünç - Halil Erceylan “Liselerde Okul yaşam Kalitesi: Adana İli 

Örneği”, Educational Administration: Theory and Practice, Spring 2007, Issue 50, pp: 297-

320. 
10 Tahsin Gökhan Telatar–Hilal Özcebe “Yaşlı nüfus ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi” 

Türk Geriatri Dergisi, 7(3), 2004, 162-5. 
11Sevgi Canbaz-Ahmet Tevfik Sunter – Sennur Dabak -Yıldız Pekşen “The prevalence of 

chronic diseases and quality of life in elderly people in Samsun” Türk Journal of Medical 

Science, Vol.33, 2003, 335-40. 
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Enerji/tükenmişlik boyutunda Cronbach’s Alpha ,682; Duygusal iyilik hali 

Cronbach’s Alpha ,764; Sosyal fonksiyon boyutunda Cronbach’s Alpha 

,614; ağrı boyutunda Cronbach’s Alpha ,849; genel sağlık boyutunda 

Cronbach’s Alpha ,722 olarak tespit edilmiştir. Güvenirlik katsayıları 

incelendiğinde ölçme aracının yüksek güvenirliğe sahip olduğu ileri 

sürülebilir. 

Katılımcıların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amacıyla, 1987 

yılında Ware tarafından geliştirilen ve ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması Türkçe uyarlaması Çelik D ve ark. (2018) tarafından yapılan SF–

36 V2 ölçeği kullanılmıştır. [12]  

İstatistiksel Değerlendirme 

Örneklem grubunun sosyodemografik özelliklerini belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı analizler kullanılmıştır. Cinsiyetler arası 

karşılaştırmada bağımsız t testi, yaş gruplarına göre boyutlarda farkın 

belirlenmesinde Anova kullanılmıştır. Gruplar arası farkın olması 

durumunda Post-Hoc testlerden Scheffe uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi 

olarak p<0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Tablo 1. Cinsiyetlere göre yaşam kalitesinin alt boyutları ve Genel 

Toplam puanlarının Bağımsız t-testi istatistiği sonuçları 

Boyutlar Grup N X  S Sd t P 

 

Fiziksel İşlev 

Kadın 524 804,68 235,28 
989 -2,394 ,017 

Erkek 467 839,61 222,49 

Fiziksel 

Sağlık  

Kısıtlılığı 

Kadın 524 279,10 72,53  

989 -2,104 ,036 Erkek 
467 289,08 76,64 

Duygusal 

Problemlerde 

Sınırlılık 

Kadın 524 191,03 48,28  

989 -1,593 ,111 Erkek 
467 195,88 47,27 

Enerji 

/Yaşamsallık 

Kadın 524 227,05 79,98  

989 
-4,362 ,000 

Erkek 467 248,61 74,95 

                                                           
12www.ortorehab.org 
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Duygusal 

İyilik Hali  

Kadın 524 288,79 95,96  

989 
-3,005 ,003 

Erkek 467 306,85 92,73 

Sosyal İşlev Kadın 524 136,55 46,02  

989 
-3,514 ,000 

Erkek 467 147,06 48,07 

Ağrı Kadın 524 137,76 51,35  

989 
-4,238 ,000 

Erkek 467 151,63 51,51 

Genel Sağlık Kadın 524 268,37 95,43  

989 
-5,262 ,000 

Erkek 467 299,89 92,66 

Sağlıkta 

Değişim 

Kadın 524 52,39 24,91  

989 
-1,819 ,069 

Erkek 467 55,25 24,50 

Genel Toplam 

Puan 

Kadın 524 2385,706 531,273 989 -4,517 ,000 

Erkek 467 2533,854 496,935 

 

Tablo 1 incelendiğinde, çalışmaya katılan grubun cinsiyetler arasındaki 

karşılaştırmalarında duygusal problemlerde sınırlılık (Kadın X =191,030; 

Erkek X =195,877; t(989)=,-1,593 p=,111) boyutunun ortalama değerleri 

kadın ve erkeklerin çoğunlukla iş ve günlük aktivitelerinde problem 

yaşamadıklarını göstermektedir. Sağlıkta değişim boyutlarının ortalama 

değerleri arasında  (Kadın X =52,385; Erkek X =55,246; t(989)=,-1,819 

p=,069) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken diğer alt boyutların 

ve genel toplam puanlarının ortalamaları arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. Dokuz boyutun iki boyutunda anlamlı fark yokken ölçme 

aracının tamamından alınan puan ortalaması (Kadın X =2385,706; Erkek 

X =2533,854)  arasında erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu gözlenmektedir (t(989)=,-4,517 p=,000).  Son bir yılda kadın ve 

erkeklerin genel sağlık durumlarında değişiklik yaşamamış olmaları 

duygusal dünyalarında da değişiklik algılamamalarını sağlamış olabilir. Bu 

durum her iki cinsiyetin de benzer duygular hissettikleri anlamına gelebilir. 

Ancak diğer alt boyutlarda erkekler kadınlara göre daha yüksek puanlar 

elde etmişlerdir. Bu durumda erkeklerin kadınlara göre yaşam kalitelerini 

daha yüksek algıladıkları ifade edilebilir. Ölçeğin tüm maddelerinden 

alınabilecek toplam puan 3600’dür. Cinsiyetlere göre genel puan 

ortalamaları dikkate alındığında kadınlarda yaşam kaliteleri yaklaşık %66, 
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erkeklerde %70 olumlu olarak algılanmaktadır. Bu yüzde dörtlük fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

 

Tablo 2. Yaş gruplarına göre yaşam kalitesinin Fiziksel İşlev alt boyutu 

tanımlayıcı istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Fiziksel 

İşlev 

18-25 yıl 393 880,78 176,794 

26-35 yıl 262 861,83 198,058 

36-45 yıl 171 818,71 212,133 

46-55 yıl 95 735,78 199,955 

56-65 yıl 38 544,73 255,953 

66 ve üzeri 32 350,00 334,326 

Tablo 2 incelendiğinde, yaş gruplarına göre fiziksel işlev alt boyut 

puanı 18-25 yaş ile 36-45; 46-55; 56-65 ve 66 yaş üstü arasında, 26-35 yaş 

ile 46-55; 56-65 yaş ve 66 yaş üstü arasında, 36-45 yaş ile 56-65 yaş ile 66 

yaş üstü, 46-55 yaş ile 56-65; 66 yaş üstü ve 56-65 yaş grubu ile 66 yaş 

üstü arasında anlamlı fark gözlenmiştir  (F(5-985) =62,046).  Gelişim 

dönemleri gereği yaş düzeyi arttıkça fiziksel işlevlerle ilgili algı düzeyi 

düşmektedir.  

Tablo 3: Yaş gruplarına göre yaşam kalitesi Fiziksel Sağlık Kısıtlılığı alt 

boyutu tanımlayıcı istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Fiziksel 

Sağlık 

Kısıtlılığı 

18-25 yıl 393 289,376 70,530 

26-35 yıl 262 286,832 70,291 

36-45 yıl 171 291,812 74,004 

46-55 yıl 95 276,315 65,270 

56-65 yıl 38 233,552 83,883 

66 ve üzeri 32 229,687 121,886 

Tablo 3 incelendiğinde, yaş gruplarına göre fiziksel sağlık kısıtlılığı alt 

boyut puanı 18-25 yaş ile 56-65 ve 66 yaş üstü; 26-35 yaş ile 56-65 yaş ve 

66 yaş üstü; 36-45 yaş ile 56-65 yaş ile 66 yaş üstü arasında anlamlı fark 

gözlenmiştir  (F(5-985) =8,211). Fiziksel sağlık kısıtlılığı yaşayıp 

yaşamadıklarının test edildiği bu boyutun ortalama puanı en yüksek orta 

yaş  (36-45 yıl) grubundadır. İkinci en iyi puan ortalaması 18-25 yıl yaş 

düzeyinindir. Bu durum iş yaşamları olan orta yaş grubunun kendilerini 

işte verimli hissetmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 18-25 yaş grubu 36-
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45 yaş grubuna göre henüz tam olarak iş hayatını düzenleyemediklerinden 

ortalama puanları biraz daha düşük olabilir.  

Tablo 4: Yaş gruplarına göre Duygusal Problemlerde Sınırlık alt 

boyutunun tanımlayıcı istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

Duygusal 

Problemlerde 

Sınırlık 

18-25 yıl 393 190,203 47,205 

26-35 yıl 262 196,183 47,943 

36-45 yıl 171 199,415 50,143 

46-55 yıl 95 193,421 40,477 

56-65 yıl 38 186,184 40,975 

66 ve üzeri 32 183,593 65,256 

Tablo 4 incelendiğinde, yaş gruplarına göre duygusal problemlerde 

sınırlılık alt boyut puanı arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (F(5-985) 

=1,514).  Genel olarak tüm yaş grupları son bir ayda iş ve aktiviteleri ile 

ilgili bir sorun yaşamadıkları ileri sürülebilir.  

Tablo 5: Yaş gruplarına göre Enerji ve Tükenmişlik alt boyutunun 

tanımlayıcı istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Enerji 

ve 

Tükenmişlik 

18-25 yıl 393 230,979 80,034 

26-35 yıl 262 246,660 73,863 

36-45 yıl 171 244,444 78,392 

46-55 yıl 95 236,052 78,526 

56-65 yıl 38 240,789 77,638 

66 ve üzeri 32 196,875 79,501 

Tablo 5. incelendiğinde, yaş gruplarına göre enerji ve tükenmişlik alt 

boyut puanının 26-35 yaş ile 66 yaş üstü arasında anlamlı fark gözlenmiştir  

(F(5-985) =3,304).  Enerji ve tükenmişlik boyutu ortalama değerleri 

karşılaştırıldığında genç yaşta olanlar ile ileri yaşta olan emekli grubu 

çalışma yaşamının dışında kalmaları nedeni ile kendilerini düşük düzeyde 

enerjik hissetmiş olabilirler. Diğer gruplar aktif çalışanlar olduklarından 

kendilerini tükenmişlik duygularından yoksun algılamış olabilirler. 
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Tablo 6: Yaş gruplarına göre Duygusal İyilik Hali alt boyutunun 

tanımlayıcı istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Duygusal 

İyilik 

Hali 

18-25 yıl 393 285,369 95,192 

26-35 yıl 262 301,335 93,429 

36-45 yıl 171 309,941 96,157 

46-55 yıl 95 299,210 92,501 

56-65 yıl 38 315,789 88,421 

66 ve üzeri 32 315,625 97,705 

Tablo 6. incelendiğinde, yaş gruplarına göre duygusal iyilik hali alt 

boyut puanlarının 66 yaş üstü olanların puanı ile diğer yaş grupları arasında 

anlamlı fark gözlenmemiştir  (F(5-985) =2,501).  Yaşam deneyiminin artması 

ile birlikte duygusal tecrübelerin varlığı bireylerin hayal kırıklıkları ile 

başa çıkma becerilerini artırır.  

Tablo 7: Yaş gruplarına göre Genel Sağlık alt boyutunun tanımlayıcı 

istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Genel 

Sağlık 

18-25 yıl 393 292,557 91,212 

26-35 yıl 262 299,618 90,522 

36-45 yıl 171 278,947 99,349 

46-55 yıl 95 263,157 81,446 

56-65 yıl 38 225,000 99,830 

66 ve üzeri 32 185,937 107,938 

Tablo 7. incelendiğinde, yaş gruplarına göre genel sağlık alt boyut 

puanları 18-25 yaş ile 56-65 ve 66 yaş üstü; 26-35 yaş ile 56-65 yaş ve 66 

yaş üstü; 36-45 yaş ile 66 yaş üstü, 46-55 yaş grubu ile 66 yaş üstü arasında 

anlamlı fark gözlenmiştir  (F(5-985) =13,498).  Genel sağlık algısı 26-35 yaş 

düzeyinde en yüksek puana sahiptir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte sağlık 

sorunlarının artmasına bağlı olarak sağlık algıları düşüş göstermektedir. 

Bir diğer ifade ile uzun yıllar kullanılan metabolizma bireylere ileri 

yaşlarda sorunlar yaşatmaya başlatır. Bu nedenle yaş ilerledikçe genel 

sağlık algısı puanının düşmektedir.  
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Tablo 8: Yaş gruplarına göre Sağlıkta Değişim alt boyutunun tanımlayıcı 

istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Sağlıkta 

Değişim 

18-25 yıl 393 58,142 24,364 

26-35 yıl 262 54,866 23,826 

36-45 yıl 171 54,386 24,157 

46-55 yıl 95 46,052 21,361 

56-65 yıl 38 43,421 25,787 

66 ve üzeri 32 21,875 16,497 

Tablo 8 incelendiğinde, yaş gruplarına göre son bir yılda sağlık 

algılarındaki değişim alt boyut puanları 18-25 yaş ile 46-55; 56-65 ve 66 

yaş üstü; 66 yaş üstü ile 26-35; 36-45; 46-55 ve 56-65 yaş grupları arasında 

anlamlı fark gözlenmiştir  (F(5-985) =17,777).  Son bir yılda sağlıkta değişim 

sorusu yöneltildiğinde gençlerden yaşlılara doğru düşen bir ortalama puan 

vardır. Bu durum yılların geçişine bağlı olarak yaşlıların hızla sağlık 

durumlarının gerilemesine neden olmaktadır. Ortaya çıkan bir problem 

beraberinde başka bir problemi yarattığından yaşla birlikte sağlıkta 

değişim algısı olumsuzluğa doğru yönelmektedir. 

Tablo 9: Yaş gruplarına göre Sosyal Fonksiyon alt boyutunun 

tanımlayıcı istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Sosyal 

İşlev 

18-25 yıl 393 146,437 47,212 

26-35 yıl 262 143,320 45,150 

36-45 yıl 171 141,959 41,978 

46-55 yıl 95 137,631 47,388 

56-65 yıl 38 128,289 50,057 

66 ve üzeri 32 90,625 57,061 

Tablo 9 incelendiğinde, 66 yaş üstü grubun sosyal fonksiyon puanları 

tüm yaş grupları arasında anlamlı fark gözlenmiştir  (F(5-985) =9,463).  Yaş 

düzeyinin artması ile birlikte kayda değer bir oranda sosyal işlevlerde 

düşüş algısı gelişmiştir. Bu durumda orta yaşların sonundan itibaren 

bireylerin evlerine kapandıklarını, akraba, eş-dost ziyaretlerini ulaşım 

güçlükleri yaşamaları, gelir düzeylerinin düşmesi, sağlık algılarının düşüş 

göstermesi gibi nedenlerle azalttıklarını ifade edebiliriz.  
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Tablo 10.Yaş gruplarına göre Ağrı alt boyut puanlarının tanımlayıcı 

istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyut 

Yaş 

grupları               N                    Mean 

                               

S 

 

 

Ağrı 

18-25 yıl 393 152,837 48,802 

26-35 yıl 262 148,587 49,995 

36-45 yıl 171 145,087 51,730 

46-55 yıl 95 130,631 44,615 

56-65 yıl 38 113,947 59,401 

66 ve üzeri 32 76,562 48,032 

Tablo 10 incelendiğinde, yaş gruplarına göre ağrı alt boyut puanlarının 

18-25 yaş ile 46-55; 56-65 ve 66 yaş üstü; 26-35 yaş ile 56-65; 66 yaş üstü; 

36-45 yaş ile 56-65 yaş ile 66 yaş üstü; 46-55 yaş grubu ile 66 yaş üstü 

arasında anlamlı fark gözlenmiştir  (F(5-985) =18,901).  Yaş düzeyinin 

artması ile birlikte eve kapanan, genel sağlık sorunları başlayan, gelir 

düzeyleri azalan bireyler daha çok kendi yaşıtları ile veya kendileri ile baş 

başa kaldıklarından kendilerini dinleyerek, ya da benzer sorunlardan 

bahsettiklerinden birbirlerinden olumsuz etkilendiklerinden ağrı algı 

düzeyi ileri yaşlarda yüksektir. 

Tablo 11: Yaş gruplarına göre Genel Toplam Puanın tanımlayıcı 

istatistik ve Anova testi sonuçları 

Boyutlar Yaş grupları N Mean S 

 

 

Genel 

Toplam Puan 

18-25 yıl 393 2526,692 456,109 

26-35 yıl 262 2539,236 476,947 

36-45 yıl 171 2484,707 506,077 

46-55 yıl 95 2318,263 458,570 

56-65 yıl 38 2031,710 548,027 

66 ve üzeri 32 1650,781 792,331 

Tablo 11’de yaş gruplarına göre genel toplam puan ortalamaları 18-25 

yaş ile 46-55; 56-65 ve 66 yaş üstü arasında, 26-35 yaş grubu ile 46-55; 

56-65 ve 66 yaş üstü arasında, 36-45 yaş grubunun 56-65 yaş ve 66 yaş 

üstü ile 46-55 yaş grubunun 66 yaş üstü arasında anlamlı fark gözlenmiştir  

(F(5-985) =27,948).  Genel toplam puan ortalamaları yaş düzeyi arttıkça 

düşüş göstermektedir. Bu durumda yaşam kalitesi algı düzeyleri yaş 

ortalamasının artışına bağlı olarak zayıfladığı ifade edilebilir.  

Sonuç olarak; yaş gruplarına göre alt boyutların puanlarında fiziksel-

sosyal  fonksiyon, ağrı ve son bir yıldaki sağlık değişimi  alt boyutlarının 

puanı en yüksek 18-25 yaş lehine; fiziksel sağlık kısıtlılığı ve duygusal 
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problemlerde kısıtlılık boyutlarında 36-45 yaş lehine iken 

enerji/tükenmişlik, genel sağlık alt boyutlarında ve genel toplam puanında 

26-35 yaş lehine; duygusal iyilik hali alt boyutunda 56-65 yaş ve 66 yaş 

lehine daha yüksek puanları vardır. Duygusal iyilik hali alt boyutunda en 

düşük puan 18-25 yaş grubunda iken diğer tüm alt boyutlarda yaş 

büyüdükçe yaşam kalitesi algıları düşük puanlardadır. 
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KUR’AN’DA N-F-K MADDESİNİN ETİMOLOJİK YAPISI VE 

ANLAM ANALİZİ 

      Etymological Analysis of the Base of the Word N-F-K in Quran 

 

Mustafa KESKİN 

Giriş 

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın yeryüzene göndermiş olduğu son mesajdır. 

Bu mesaj, insanlığı hidayete davet ederek onları iki cihan saadetine 

erdirmeyi amaçlamıştır.1 Kur’an, ilahi vahiy olması yönüyle Allah’ın 

insanlarla olan aşkın bir iletişim aracıdır. Bununla birlikte dilsel bir 

metindir. Dilsel yönüne binaen, Kur’an-ı anlamak için  dilbilimsel 

metodlardan  istifade etmek gerekir. Bu nedenle bir metnin anlaşılması için 

gerekli dilbilimsel çözümlemeler, Kur’an için de geçerlidir. Bu itibarla 

Kur’an ayetlerini anlamak için öncelikle ayeti oluşturan kelimelerden 

başlanmalıdır. Kelimenin lugat tahlili yapıldıktan sonra Kur’an’ın 

bütünselliği çerçevesinde kelimenin anlamı ortaya konmalıdır. Kur’anın 

kendine has kavramsal bütünlüğünden  dolayı bazen Sebeb-i Nüzulü –

ayetin indiriliş sebebi- de dikkate alınarak ayet hakkında son söz ifade 

edilmelidir.  

Kur’an’ı anlamaya çalışmak vahyin nüzulünden itibaren 

müslümanların en önemli meselelerinden biri olmuştur. Nüzul döneminde 

peygamberin açıklamaları ve canlı örnekliği sayesinde Kur’an’ın 

anlaşılması konusunda herhangi bir problem yaşanmamıştır. Hz. 

Peygamber sonrası dönemde ise sehabe ve tabiun, Kur’an’ı açıklama 

görevini üstlenmişlerdir. Sonraki dönemlerde İslam’ın yayılmasıyla 

birlikte Kur’anı anlamak için farklı metotlar takip edilmiştir. Bu çerçevede 

İki temel metot ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki “rivayet metodu” olup 

Kur’an metniyle ilgili rivayetleri esas alan ve bu çerçevede ayeti anlamaya 

çalışan yaklaşımdır. İkincisi ise Kur’an metnine dair rivayetlerle birlikte 

dilsel tahlilleri ön plana çıkaran “dirayet metodur”. Günümüzde, Kur’an’ın 

bütünselliği içinde dirayet metodunu takip ederek yapılan çalışmalar 

ağırlık kazanmışır. 

Bu çalışmada biz; Kur’an’ın bir çok ayetinde geçen n-f-k kökünü 

etimolojik olarak tahlil ederek anlam analizini yapmaya çalıştık. N-f-k 

kökünü farklı formlarıyla anlam analizine tabi tutarken anlam alanına giren 

ve anlam alanın dışında kalan kavram ve kelimelerle birlikte 

değerlendirerek sonuca varmaya çalıştık. Nfk kökünün iki farklı alana 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye. E-

mail:mustafakeskinhoca@hotmail.com 
1 Hac, 22/16; Enam, 6/88 
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yönelik kullanılması bu kelimenin ifade ettiği anlamın önemini ortaya 

koymaktadır; 

 n-f-k kökünün “mufaalat” veznine sokularak elde edilen “münafık” 

türevi Kur’an’ın tevhid (teocentrik) dünyasında, imanın zıttı bir mana ifade 

etmesi, n-f-k kelimesinin anlam ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Çünkü 

Kur’anda “İman” kavramı tevhidi (monoteizm) ve kesinliği ifade ederken 

n-f-k’den türeyen “nifak” ise kuşkuyu, iki yüzlülüğü ifade ederek çok 

tanrılığa(Politeizm) yol açmaktadır. Kelimenin bu anlamıyla inanç 

düzeyinde kullanılması, Kur’an dünyasında önemli bir kavram olduğuna 

işaret etmektedir. Yanısıra kelimenin “infak” formuna sokularak 

zikredilmesi, İslam inanç esaslarından zekatı ve toplumsal hayatta sosyal 

katmanlar arasında geçirgenliği sağalamaya yönelik maddi yardımlaşmayı 

ifade etmesi, kavramlaşan kelimenin toplumsal alanda hayati bir alana 

yönelik olması bakımından büyük önem arzetmektadir.nfk kökü ile alakalı 

daha önce bir takım  çalışmalar yapılmıştır.2 Ancak  biz bu çalışmamızda 

kelimeyi bu iki boyutuyla ele alarak Kur’an dünyasında kavramın 

odaklandığı iki anlam düzeyini değerlendirdik. Bu itibarla çalışmanın, 

kelimenin Kur’an’da ifade ettiği anlam dünyasına daha kolay ulaşmayı 

sağlaması açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.  

I. N-f-k Kökünün Etimolojik Yapısı 

N-f-k köklü kelimeler, farklı yapılara (bâb) dönüştürülmesiyle farklı 

kalıplarda kullanılmıştır. Bu kalıpları şöyle sıralayabiliriz:3  

Sülasi mücerred, birinci bâbın vezninde olup mazi, muzari ve mastar 

kalıbı şu şekilde gelmektedir; 

نفق يَنُفُق نُفوقا نفاقا      

Sülasi mezid birinci bâbında “ifâl” vezninde mâzi, muzâri ve mastar 

kalıbı sırasıyla:  

  أنفَق ينفُق إنقاقا

                                                           
2 KAYA, Ayhan  Kur’ân’da İnfâk Kavramı, Yüksek Lisans Tezi Cumhuriyet Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, 

Sivas,2009. 
3 Nfk kökünün etimolojik yapısı ilgili malumatlar şu kaynaklardan araştırılmıştır; HALÎL 

b.  AHMED,  Ebû Abdurrahman el-Ferâhidî, Kitâbu’l-‘Ayn, thk. Mehdî Mahzûmî-İbrâhîm 

Samerrâî, Beyrût, ty., V, s. 177; CEVHERÎ, İsmâîl b. Hammâd, Tâcu’l-Luğa ve Sıhâhu’l-

Arabiyye, thk. Ahmed Abdulğafûr ‘Attâr, Daru’l-İlm li’l-Melayin, Beyrût,1979, II. Baskı, 

IV, s. 1560; İBN FÂRİS, Ebu’l-Huseyn Ahmed Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyisi’l-Luğa, thk. 

Abdu’s-Selâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1399/1979, II, s. 454-455; 

DÂMEGÂNÎ, Hüseyin b. Muhammed, Kâmûsu’l-Kur’ân, Dâru’l-İlim li’l-Melâyîn, Beyrût, 

3. Baskı, 1980, s. 141-42; İSFAHÂNÎ, el-Mufredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Daru’l-Marife, 

Beyrut, 1431/2010, s. 133-135; İBN MANZÛR, Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed b. 

Mukrim, Lisânü’l-Arab,  Dâru’l- Sadr, Beyrût,  ty., X, 357-359; ZEBÎDÎ, Muhammed 

Murtezâ el-Huseyni, Tâcu’l Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, thk. Abdul‘alîm et-Tahâvî, 

Matba’atu Hukûmeti’l-Kuveyt, Kuveyt, 1990, 26.  s. 530-535.  
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Sülasi mezid ikinci bâbında “Tefîl” vezninde mâzi, muzâri ve mastar 

kalıbı sırasıyla:  

 نفَّق ينف ِّق تنفيق

Sülasi mezid üçüncü bâbından “mufâalat” vezninden mâzî, muzârî ve 

mastar kalıbı sırasıyla; 

 نافق ينافق منافقة

 Sülasi mezid üçüncü nevi dördüncü bâbından “tefe‘ul” vezninden 

mâzî, muzârî ve mastar kalıbı sırasıyla; 

 

تَنَفََق يتنفُق تنفقا     

Sülasi mezid üçüncü nevi üçünncü bâbından “isti‘al” vezninden mâzî, 

muzârî ve mastar kalıbı sırasıyla; 

 استنفق يستنفق استنفاقا

N-f-k köklü kelimelernin etimilojik kökeni bu şekilde ortaya 

konulduktan sonra bu kökün esas ve yan anlamlarına bakacacağız. Yanı 

sıra esas ve yan anlam-lar arasında anlam  ilişkisinin devam edip 

etmediğini inceleyeceğiz. 

II. Sözlükte n-f-k Kökü ve Türevleri 

N-f-k: Kökü ) نفق ) bu kök sözcük lugatta “azalmak, eksilmek ve 

bitmek” anlamında kullanılmıştır. N-f-k kökünün-yukarıda verdiğimiz 

gibi- sarf bablarına dağılışı itibarıyla farklı manalar ifade etmekle beraber 

kök sözcüğün esas anlamı “eksilmek” tir. Anlam genişlemesi sonucu 

kelime farklı anlamlar ifade etse de hepsinde bu esas anlamın izini bulmak 

mümkündür. Şimdi n-f-k kökünün sözlükte ifade ettiği farklı manaları ve 

bu manaların esas anlam ile ilişkisini inceleyelim:  

نفق البغل وأودى سرجه في سبيل هللا سرجي وبغلي   

“ Katırım öldü, onun semeri de helak oldu - benim semerim  ve 

katırım da Allah yolundadır.  فرس نفيق الجري أي سريعه,ونفق السوق أي راج,وأنفق

 الرجل أي افتقر,والنفاق فعل المناق ,   

Şiirde Nfk: ) نفق ) kalıbı at “öldü” anlamındadır. Bu anlamın esas 

anlamla ilşkisi devam etmektedir. Çünkü ölüm, yaşam süresini kısaltarak 

hayatı sonlandırmaktadır. 

İkinci cümledeki (نفيق) kalıbı, “hızlı koşan” bir attır. Anlamı vardır. 

Hızlı koşmak, yolun kısalması açısından esas mana ile bağı devam 

etmektedir. 

Üçüncü cümlede ( نفق) çarşı canlandı, anlamını ifade etmektedir. 

Çarşının canlanması, çarşıdaki ürünlerin rağbet görmesi sonucu eksilmesi 
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anlamına gelmektedir. Bu itibarla yan ve esas anlam arasındaki bağ devam 

etmektedir .  

Dördüncü cümlede adam fakirleşti anlamı vardır. Bu anlam, kişinin 

varlığındaki azalışı ve neticesinde fakir duruma düşmesini ifade 

etmektedir. Dolayısıyla esas anlam ile bağı devam etmektedir.  

N-f-k kökünden “nafak” kalıbı, masdar olarak kullanıldığında “Başka 

bir yere çıkışı olan yol, delik, tünel anlamını ifade etmektedir. Bu anlamın 

esas anlam ile ilişkisi ise tünel ve benzeri yollarla katedilecek mesafeyi 

kısaltmaktır. Dolayısıyla yan anlamın içinde eksilme ve azalma 

mefhumunun varlığı devam etmektedir.  

N-f-k sözcüğünün bir diğer kalıbı ”nifak” kalıbıdır. Bu sözcük, iman 

etmediği halde iman ettiğini dile getiren kişinin yaptığı iki yüzlülüğü ifade 

eder.4 Bu sözcüğün esas anlam ile ilişkisine gelince insanın, fıtratında var 

olan doğruluk ve dürüstlük vasfını yitirerek insanî değerinin düşmesine 

neden olmaktadır. Bu nedenle Kur’an’da kavramlaşan kalıbın anlamı esas 

anlamdan bağımsız değildir.  

Sonuç olarak n-f-k kökünün sözlük anlamı farklılık arz etse de 

sözcüğün esas anlamından bağımsız olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak 

etimolojik yapısına göre oluşan farklı formlar birbirinden ayrı anlam ifade 

edebilmektedir. Bu yapısal forma bağlı kelimenin farklı anlam ifade 

etmesi, kelimenin anlam genişlemesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. 

III. Kur’an’da N-f-k Kökü ve Anlam Analizi 

N-f-k Kökü, Kur’an’ı Kerim’de otuz dört (34) farklı formda toplam yüz 

on bir (111) defa zikredilmiştir.5 Kur’an dünyasında bu sözcük üç (3) farklı 

anlamda kullanımıştır. Bu anlamları ifade eden her bir kalıbın farklı 

çekimleri mevcuttur.6 Şimdi bu üç anlamı ifade eden kalıplardan örnekler 

verelim: 

1.  Kur’an’ı Kerim’de n-f-k kökünün en çok kullanıldığı yapı “İfal” 

veznidir. Bu kalıp sözlükteki anlamı olan “ mal veya parayı elden 

çıkarma”7 –harcama- anlamında kullanılmakla birlikte,  Kur’an 

dünyasında daha çok Allah rızası gözetilerek yapılan harcama anlamında 

zikredilmiştir. Bu itibarla “infak” kelimesi bu anlamıyla Kur’an’da 

                                                           
4 HAMMÛDÎ, Hadi Hasan,Mevsutu Maabni elfazi-l Kur’ani-l Kerim, menşuratu-l 

munazzamati-l İslamiyet’i , lit- Terbiyeti vel Ulumi ve-s Sekâfeti, Rabat, 2011, II.  s. 406-

407. 
5 MUHAMMED ZEKİ HIDIR, Mucemu Kelimâti – Kur’an, nfk köklü kelimeler, II. Baskı 

yy. 2012. 
6 AHMED MUHTAR Ömer,  el- Mucemu-l Mevsui li Elfazi-l Kur’an-il Kerim ve 

Kıraatihi, Muessesetu Suturi-l Marife, Riyad, I. Baskı, 1423/2002, s. 768 
7 LİSÂNÜ’L-ARAB,  Dâru’l- Sadr, Beyrût,  ty., X, 357. 
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kavramlaştırılmıştır.8 N-f-k köklü türevler, Kur’an’da bir çok yerde mazi 

ve muzari)  يُْنفق أَْنفَقَ     (kipiyle zikredilmiştir. )إنفاق( mastar kipi ile sadece 

bir ayette zikredilmiştir. Şimdi n-f-k köklü türervlerin bu bab vezninde 

Kur’an’da geçtiği ayetlerden birkaç örnek verelim: 

ُ بِّهِّ  ُ َوَكاَن ّٰللاه ا َرَزقَُهُم ّٰللاه مَّ رِّ َواَْنفَقُوا مِّ خِّ ِّ َواْليَْومِّ اْْلٰ ْم لَْو ٰاَمنُوا بِّاّٰلله ْم َعليًماَوَماذَا َعلَْيهِّ Onlar 

Allaha ve Ahiret Gününe inanıyorlarsa ve Allahın kendilerine rızık olarak 

bağışladığını (Onun yolunda) harcıyorlarsa neden korksunlar ki? Allah 

onlar hakkındaki her şeyi bilir.9 

ِّ ثُمَّ َْل يُتْبِّعُوا ْم َن َما اَْنفَقُوا َمنًّا َوَْل اَذًى لَُهْم اَْجُرهُ لَّذيَن يُْنفِّقُوَن اَْمَوالَُهْم فى َسبيلِّ ّٰللاه ْنَد َرب ِّهِّ ْم عِّ

ْم َوَْل ُهْم يَْحَزنُونَ َوَْل  َخْوف  َعلَْيهِّ  

Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra yaptıkları harcamayı 

minnet etmeyip (muhtaçları) üzmmeyenler, onlar için ne bir korku vardır, 

ne de üzüntü.10 

ِّ َوَْل تُْلقُوا بِّاَْيديُكمْ   ُّب  اْلُمحْ  اِّلَى التَّهْ َواَْنفِّقُوا فى َسبيلِّ ّٰللاه َ يُحِّ نُوا اِّنَّ ّٰللاه نينَ لَُكةِّ َواَْْحسِّ سِّ   

Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. Ve 

İyilik edin. Allah muhakkak iyilik edenleri sever.11 

ْنَساُن قَ َْلَْمَسْكتُ قُْل لَْو اَْنتُْم تَْملِّكُوَن َخَزائَِّن َرْْحَمةِّ َرب ى اِّذًا  ْنفَاقِّ َوَكاَن اْْلِّ  اْْلِّ
تُوًراْم َخْْشيَةَ  

De ki, (ya habibim) siz eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip 

olsaydınız bile yine de harcamaktan (Allah rızası için) korkardınız. 

Gerçekten insan çok cimridir.12  

Vermiş olduğumuz örnek ayetlerden de anlaşıldığı gibi Kur’an’da 

“ifal” vezninde zikredilen n-f-k köklü türevler genel harcama anlamından 

ziyade Allah rızası gözetilerek yapılan harcamayı ifade etmektedir.13 Bu 

nedenle bu vezinde kullanılan n-f-k köklü türevler Kur’an dünyasında 

anlam daralmasına uğrayarak belli bir alanda harcamayı ifade etmektedir. 

Bu yönüyle Kur’an’da kavramlaşmıştır. Kavramın ortaya koyduğu yeni 

anlamıyla birlikte esas anlam ile olan bağı kopmuş değildir. Zira kelimenin 

esas anlamı olan eksilme ve azalma kavramın ifade ettiği anlamda da 

mevcuttur.  

Sonuç olarak Allah rızası için muhtaçlara verilen sadaka ve benzeri 

harcamalar manevi açıdan mükâfat ve insani erdem olarak değer kabul 

edilse de ancak maddi olarak bir eksilmeye ve azalmaya neden olduğu bir 

                                                           
8 KAYA, Ayhan, Kur’ân’da İnfâk Kavramı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

Sivas Ocak-2009, s.46. 
9  Nisa,4/39 
10  Bakara 2/262 
11  Bakara 2/195 
12 İsra, 17/100 
13 TABERÎ, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Câmi‘u’l-Beyân an Te’vîl-u- Âyi’l-Kur’ân, 

thk. Abdullah b. Abdu’l-Muhsin et-Turkî, Dâru Hacer, Kahire.,1422/2001, II.s. 583, 

V.s.518-519, VIII.539, XV.S,98; SEMERKANDÎ, Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed b. 

Ahmed b. İbrâhîm, Bahru’l-‘Ulûm, thk. Ali Muhammed, Âdil Ahmed, Dâru’l-Kutubi’l-

İlmiyye, Beyrût, 1. Baskı, 1413/1993,I.s. 190 – 228-335;II. s.285. 
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gerçektir. Dolayısıyla kavramın ifade ettiği anlam ile kök sözcüğün ifade 

ettiği esas anlam arasındaki bağın mevcudiyeti devam etmektedir.  

2. Kur’an-ı Kerim’de n-f-k kökünün sayı itibarıyla ikinci sırada 

“mufaalat” babında kullanılmıştır. Bu n-f-k köklü türevlerin “mufaalat” 

kalıbında kullanıldığı ayetlerden birkaç örnek vererek anlam analizini 

yapalım. 

سُ  ُ َواِّلَى الرَّ وًداولِّ َراَْيََت اْلُمنَافِّقيَن يَُُصد وَن َعْنََك ُُصدُ َواِّذَا قيَل لَُهْم تَعَالَْوا اِّٰلى َما اَْنَزَل ّٰللاه  

Onlara (münafıklar) Allah’ın emrettiklerini ve Resule 

(tebliğ )ettiklerini kabul edin denildiğinde sen münafıkların senden 

uzaklaştıklarını görürsün.14  

ْن اَْهلِّ اْلَمد َن اْْلَْعَرابِّ ُمنَافِّقُوَن َومِّ ْن َْحْولَُكْم مِّ مَّ ينَةِّ َمَرُدوا َعلَى الن ِّفَاقِّ َومِّ  

Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından ikiyüzlülüğe 

iyice alışmış münâfıklar vardır.15 

İslam’ın temel kaynağı Kur’an-Kerim, indiği toplumu değişim ve 

dönüşüme tabi tuttuğu gibi o toplumun kullandığı kelime ve kavramları da 

kendi dünyasında şekillendirmiştir. Bu bağlamda değişim ve dünüşüme 

tabi tutulan kelimelerden biri de n-f-k köklü türevlerin “mufaalat” kalıbına 

sokulmasıyla Kur’an dünyasında Allah’a inanmadığı halde toplumsal 

kuşullar gereği inandığını dile getiren kişileri ifade eden bir kavrama 

dönüştürülmesidir.16 Bu kavram esas mana itibarıyla eksilme ve azalmayı 

ifade ederken daha sonra “en-Nâfikâ” -köstebeğin bir taraftan girip diğer 

taraftan çıktığı yuva,(köstebek yuvası)-kalıbıyla ilişkilendirilerek iman 

etmediği halde iman etmiş gibi gözüken kişiyi ifade eden bir kavrama 

dönüştürülmüştür.17 Dolayısıyla bu yönüyle “münafık” ifadesi İslami bir 

kavramdır.18 Bu kavramın “en-Nafika” kalıbıyla ilişkilendirilerek bu 

anlamda kullanılmasının sebebi ile ilgili İbnu’l-Enbârî (ö.328/940)’den 

şunlar nakledilmiştir: 

a) Münafık kişi, İslami ifadelerle küfrünü gizlediği için köstebeğe 

benzetilmiştir. 

b) Münafıklar’ın “İman ettik” sözü ile İslama girdiklerini dile getirip 

İslama girmiş gibi yaparak içindeki nifak düşüncesiyle İslam’dan 

çıkmışlardır.Tıpkı köstebeğin kazdığı yuvadan bir delikten girip diğer 

delikten çıkması gibi. 

c) Köstebeğin yuvasına açtığı iki deliği kendisini gizlemeye yönelik 

olduğu gibi, münafık da iman etmediği halde “İman ettik” sözü ile kendini 

gizlemeye çalışıyor. Bu itibarla bu kavram köstebek yuvası anlamında 

                                                           
14 Nisa,4/61 
15 Tevbe,9/101 
16SEMERKANDÎ, ı. 365; Sezikli,  H. Ahmet TDV. İslam Ansiklopedisi Münafık mad. 

cilt: 31,  2006, s. . 568-569 
17 TABERÎ, VII. 195; Alper, Hülya  Münafık, mad. 2006, cilt: 31,  s. 565-568 
18 ZEBÎDÎ, 26.  s. 431.  
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kullanılan ”en-Nafika” söcüğü ile ilişkilendirilerek bu tür davranışları olan 

kişiler için kullanılmıştır.19 

Bu kavramın kök kelimenin ifade ettiği esas anlam ile ilişkisine gelince 

kanaatimize göre şu şekilde izah edilebilir: Kelimenin “azalmak ve 

eksilmek” anlamı ile ilişkilendirilmesi şöyledir: Istılahî anlamıyla, 

münafık kavramı-iman etmediği halde iman ettiğini dile getirmesi- insanı 

doğal fıtratının dışına taşıyarak evrensel erdem sıfatları olan sadakat ve 

dürüstlüğü terketmesine sebebiyet vermektedir. Bu itibarla münafıklık 

kişnin şahsiyetini tenkis ve tasğir etmektedir. Çünkü münafıkın yapmış 

olduğu ikiyüzlülük, aslında onu insani erdemlerden uzaklaştırarak, 

şahsiyetinden eksilme ve azalmalara sebebiyet vermektedir. Münafıkın bu 

tavrı devam ettiği müddetçe sahibini manevi helaka götürür. Bu açıdan 

kavramın ifade ettiği anlam ile kelimenin “azalmak ve eksilmek” olan esas 

anlamının birbiriyle ilişkisi devam etmektedir.  

 

3. Kur’an-ı Kerim’de n-f-k kökü sayı itibariyle sülasi mucerredin 

birinci babının vezninde kullanılmıştır; 

َى نَفَقًا فِّى َواِّْن َكاَن َكبَُر َعلَْيََك اِّْعَراُضُهْم فَاِّنِّ اْستََطْعََت اَْن تَْبتَ  َماءِّ سَّ اْْلَْرضِّ اَْو ُسلًَّما فِّى الغِّ

ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهٰدى فَ  لينَ فَتَاْتِّيَُهْم بِّٰايٍَة َولَْو َشاَء ّٰللاه َن اْلَجاهِّ   ََل تَكُونَنَّ مِّ

Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine 

inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara 

bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde 

toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma!20 

Kur’anı- Kerim’de n-f-k kökü bir defa isim olarak “feelun” kalıbında 

kullanılmıştır. Bu ayetteki kullanımı yer altındaki tünel anlamındadır. 

Dolayısıyla bu kullanımın da kelimenin esas anlamıyla ilişkisi devam 

etmektedir. Çünkü n-f-k kökünün ifade ettiği “eksilme ve azalma”esas 

anlam ile Kura’daki  {نَفَقًا} “tünel” anlamındaki izafi anlam arasındaki bağ 

mevcudiyetini koruyor. Zira tünel, uzak olan mesafeyi kısaltarak azalmaya 

vesile olmaktadır. Bu itiarla Kura’n’da tünel anlamında “feelun” kalıbında 

zikredilen “nefek” kelimesi anlam genişlemesine uğramakla birlikte esas 

anlamdan kopmuş değildir.  

Sonuç olarak Kur’an’da n-f-k kökü anlam genişlemesi sonucu ile üç (3) 

farklı anlamda kıullanılmıştır. Bu kullanımlar her ne kadar farklı manalar 

ifade etse de esas anlam ile bağı devam etmektedir. Kelimenin etimolojik 

yapısı farklı anlamlara götürmekle birlikte bu anlamlar hiçbir şekilde esas 

anlamdan bağımsız değildir. 

 

 

                                                           
19 ZEBÎDÎ, a.y. 
20 Enam, 6/35 
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IV.  N-f-k köklü kelimelernin Anlam Alanına Giren Kelimeler 

Kur’an’ı Kerim’de n-f-k köklü türevlerden infak kavramının anlam 

alanına bir çok kelime ve kavram girmektedir. Bunlardan bir kısmını şu 

şekilde sıralamak mümkündür:21 

a. İman: Esas anlamı güven ve kalbi huzur olan iman, Kur’an’da 

Allah’a ve Onun gönderdiği vahye inanmak mansındadır.22 İnfak kavramı, 

Allah rızası gözetilerek yapılan harcamadır. Dolayısıyla infak imanı 

gerektirmektedir. 

b. Zekât: İslam’ın müslümanlara ihtiyaç sahibi belli sınıflara 

verilmek üzere farz kıldığı mali bir vecibedir. 23 

c. Sadaka: Müslümanın malından bir kısmını gönüllü olarak fakirlere 

dağıtmasıdır.24 

d. Fakirlik: Kişinin mali harcamayı fakirlik korkusuyla 

yapmamasıdır.25 

e. İhsan: Kişinin herhangi bir şekilde başkasına iyilik yapmasıdır.26 

Kur’an’da geçen n-f-k köklü türevlerden “münafık” kavramına giren 

kelime ve kavramlardan bir de şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a. Kafir: Esas anlamı gizlemek olan küfür, Kur’an dünyasında 

Allah’ın veya gönderdiği risaletin inkar etmektir.27 Bu itibarla münafığın 

takındığı tavır sonuç itibariyle küfür ile örtüşmektedir. 

b. Fasık: Esas anlamı çıkmak olan bu kelime, ıstılah olarak dinin 

hükmünü kabul ettiği halde nefsine veya başka nedenlerle o hükümlere 

uymayan kişi demektir. Bu anlamıyla münafığın düştüğü duruma 

düşmektedir. 28 

c. Dall:  Allah’ın müminlere emrettiği yolun dışına çıkma anlamında 

olan bu kelime29 münafık kavramının ifade ettiği anlam alanına 

girmektedir. Yoldan 

Kur’an’ın kavramlaştırdığı ifadelerden biri olan n-f-k köklü türevlerden 

“infak” ve “münafık” kavramlarının anlam alanına başlıca yukarıda 

saydıklarımız girmekle beraber, bu anlam alanına giren başka kelime ve 

kavramlar da mevcuttur. Ancak biz burada sıraladıklarımızla yetinerek 

konuyu  daha geniş çalışmalara havale ediyoruz. 

Sonuç 

                                                           
21 DÂMEGÂNÎ, Hüseyin b. Muhammed, Kâmûsu’l-Kur’ân, Dâru’l-İlim li’l-Melâyîn, 

Beyrût, 3. Baskı, 1980, s.435. 
22 İSFAHÂNÎ,  33-34. 
23 a. e, 218. 
24 a.y. 
25 a.y. 
26 a.e. 126. 
27 a.e. 436. 
28  a. e. 382; Kılıç, Sadık Kurana göre Nifak, Furkan yay. İstanbul,1982, s. 25. 
29 a.e.300-301. 
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Çalışmamızın sonunda şunu ifade edebiliriz: Arap dilinde n-f-k 

kökünün esas anlamı, bir şeyin eksilmesi ve azalmasıdır. Bu kök, 

etimolojik yapısının farklı formlara sokulmasıyla anlam genişlemesine 

uğramış ve bir takım yan anlamlar yüklenmiştir. Kur’an dünyasında bu kök 

sözcük, üç farklı formda kullanılmıştır. Bu formlardan ikisi Kur’an’da 

kavram haline getirilmiştir. Bunlar, “infak” ve “münafık” ifadeleridir. 

Ancak Kur’an’daki bu iki kavramın ifade ettiği anlam kök sözcüğün 

kullanıldığı anlamdan bağımsız değildir. Çünkü her iki kavramın ortaya 

koyduğu yan anlamın içinde kök sözcüğün esas anlamı olan eksilme ve 

azalma anlamı mevcuttur. Bu esas anlam ile kavramsal anlam ilişkisini 

semantik anlam analizi ile ortaya koymaya çalıştık. Bir diğer husus 

Kur’an’ın kavram haline getirdiği bu iki ifadenin anlam alanına giren bir 

kısım kelimeleri tespit ettik. “infak” kavramının anlam alanına; iman, 

zekat, sadaka, fakirlik ve ihsan kavramları girerken, “münafık” kavramının 

anlam alanına ise, kafir, fasık ve dall kavramlarının girdiğinin sonucuna 

vardık.  
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KİŞİSEL İMAJA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME: 

KİRMANŞAH HİKÂYESİ ÖRNEĞİ  

Consideration on Personal Image: Example of Kirmanshah Story  

 

Ş. Güzin AYDINALP & N. Gamze ILICAK 

 

“Bir kişinin yansımasını biçimlendiren üç ayna vardır.  

Birinci ayna kendinizi nasıl gördüğünüzdür.  

İkinci ayna başkalarının sizi nasıl gördüğüdür.  

Üçüncü ayna ise gerçekte ne olduğunuzdur.” 

Çin Atasözü   

Giriş 

Halk hikâyeleri, destan türüyle modern roman türü arasındaki en önemli 

türlerden biri olarak kabul edilmektedir.1 Halkın dünyaya ve olaylara bakış 

açısını yansıtan değerli ürünlerdir. Kahramanları, toplum içinde normal bir 

yaşam süren kişilerdir.  Bu yüzden kişilerin ve olayların anlatımında realist 

çizgiler ön plana çıkmaktadır. 

Halk hikâyelerinin realist yapısından hareketle bu yaratımlardaki 

kahramanların toplumun içinde var olan kişilerden de etkilendiği 

düşünülebilir. Toplum kültürünü değerlendirdiğimizde ise insanların 

idealize ettiği, kahraman olarak nitelendirdiği kişilerin ideal kişi olma 

özelliği, ayrıca pozitif ve etkileyici imaja sahip olma gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Toplumun pozitif algıladığı kişilerin temel özellikleri halk 

hikâyelerindeki kahramanların sahip olduğu değerlerle de örtüştüğü 

söylenebilir.   

İmaj ise bir ürünün, markanın, politik kişiliğin ya da ülkenin kamudaki 

algılanması ya da görünümü2 olarak ifade edilmektedir. İmaj, insanların 

gördüğü ve algıladığı bir insan, kurum veya bir organizasyon hakkında 

oluşturdukları izlenimdir.3 Aslında imaj bir algı yönetimidir ve bireyin 

zihninde bazı öğelerin etkileşimi sonucu akıl yürütme yoluyla 

oluşturulmuş bir yapıdır ve var olan etkilerden, fikirlerden, inançlardan ve 

duygulardan etkilenmektedir.  

                                                           
 (Doç. Dr.); İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.  
 (Dr. Öğr. Üyesi); İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.  
1 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1995, 

s. 52. 
2 Ferruh Uztuğ, Siyasal Marka, Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı, MediaCat, Ankara 

1999, 138.  
3 Bobbi Linkemer, Profesyonel İmaj Yaratmak, Rota Yayınları, İstanbul 1997, s. 6.   
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Bugün birçok alanda yüzlerce yeni imaj ve imaj kahramanları ile 

karşılaşılmaktadır. Her geçen gün sanat, siyaset, ekonomi dünyasında 

kişilerin ya da kurumların imajla var olma mücadelesi artmaktadır.  

Bu çalışmada, bir halk kahramanı olan Kirmanşah’ın kişisel imajı 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Bir halk hikâyesinde, halkın içinden bir 

kahramanın imajının nasıl olduğu, artı ve eksi yönleri ile ortaya 

konulmaktadır.  

Metin, Kirmanşah Hikâyesi’nin Behçet Mahir anlatması üzerine 

değerlendirilmektedir. Yazar Behçet Mahir, 1919 yılında Erzurum’da 

doğmuş ve 22 Haziran 1988’de vefat etmiştir. Onun sayesinde pek çok 

halk hikâyesi tasnif edilmiştir.4 

1. Halk Hikâyesi 

Hikâye anlatma ve dinlemenin tarihi insanlık tarihi kadar eskiye 

gitmektedir. İnsanoğlu hikâyeler aracılığıyla yaşamlarını olabildiğince 

yansıtmaya çalışmakta, gündelik hayata yönelik dertlerinden 

kurtulabilmekte, bir nevi psikolojik rahatlama yaşamakta, olaylar ve 

kahramanlarla da kendilerini özdeşleştirmektedir. İnsanların meydana 

getirdikleri ürünlerde o toplum yaşantısına, kültürüne yönelik “imaj” algısı 

da yer almaktadır.  

Halk hikâyeleri, halkın dünyaya ve olaylara bakış açısını yansıtan 

ürünlerdir. Göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk mahsulleridir. Aşk, 

kahramanlık gibi konular işlenmektedir. Kaynağı Türk, Arap-İslâm ve 

Hint-İran olan, büyük ölçüde âşıklar ve meddahlar tarafından anlatılan 

nazım nesir karışımı anlatımlardır.5 

Halk hikâyeleri “kahramanlık destanlarından sonra teşekkül eden ve 

nazım nesir karışımı bir yapı sergileyen, destanlara nazaran daha kısa ve 

gerçekçi, yerleşik hayat/düzen mahsulü metinler…”diye de 

açıklanmaktadır.6  

İnsanlar halk hikâyesi, destan gibi anlatılarla “dinleme” ihtiyaçlarını 

karşılamış ve bu hikâyeler sayesinde kültür aktarımı da gerçekleştirilmiştir. 

Bu ürünlerle ortak zevkler, beğeniler aktarıldığı gibi hoş karşılanmayan 

olgular, düşünceler de nesilden nesile iletilmiştir. Halk hikâyelerinin realist 

yapısı sayesinde toplumun ideal gördüğü unsurlar ya da eleştirdiği 

durumlar da bu hikâyelerde yer bulmuştur.  

                                                           
4 Ali Berat Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara 2009, 100-

101. 
5 Alptekin, age, s. 18.  
6 Mehmet Aça, Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Konya 1998, s. 3.  
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Türkiye’de halk hikâyeleri genelde üç ana kaynaktan beslenmiştir. Eski 

Türk geleneklerinden doğan hikâyeler, İslamiyet’in etkisiyle konusunu 

dini mevzulardan alan hikâyeler bir diğeri de İran ve Hint an’anesinden 

gelen hikâyelerdir.7   

Halk hikâyeleri konuları dikkate alınarak çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmıştır. Sevük:  

a) Dede Korkut Hikâyeleri 

b) Destanî Halk Hikâyeleri 

c) Hamasî Halk Hikâyeleri 

d) Aşıklı Hikâyeler8  

Pertev Naili Boratav ise: 

1) Kahramanlık Hikâyeleri 

2) Aşk Hikâyeleri 

3) Bu Kategorilere Tamamiyle Girmeyen Hikâyeler9 diye ayırmıştır.  

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı’nda da halk hikâyeleri: 

a) Aşk Hikâyeleri 

b) Kahramanlık Hikâyeleri 

c) Aşk ve Kahramanlık Hikâyeleri10 şeklinde bölümlenmiştir.   

Çalışmanın konusu olan Kirmanşah Hikâyesi hem kahramanlık hem de 

aşk konulu bir halk hikâyesi olarak sınıflandırılabilir.  

2. İmaj  

İmaj, zihnimizdeki çağrışımlar, hisler, tutumlar ve izlenimler ile 

bunların olumlu ve olumsuz değerlendirilmelerinden oluşur; akla gelen ilk 

özet resim ya da sembolik anlamdır.11 İmaj, bir iletişim aracıdır. Kim 

olduğunuzu, ne yaptığınızı, işin ne kadar ehli olduğunuzu anlatmanızı 

sağlayan bir reklam panosudur.12 İmaj aslında bir kişi, ülke, şehir ya da 

kurumla ilgili çok değişkenli bir yapıdan, zihnimizde kalan düşüncelerin 

toplamı olmasıdır. 

                                                           
7 Alptekin, age, s. 52.  
8 İsmail Habib Sevük, Edebiyat Bilgileri, İstanbul 1943, 297.  
9 Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Türkiye Ekonomik ve 

Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 2002, 17-18.  
10 M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2008, s. 

155.  
11 İletişim Türkiye Dergisi, Halkla İlişkiler Derneği Yayın Organı, Sayı: 3, Ağustos - Ekim, 

1997, s. 8.  
12 Linkemer, age, s. 13.  
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İmaj kavramı, XV. ve XVI. yüzyıllarda Augsburg’da Fugger ailesinin 

giriştiği çabalarla, o dönemde imajı koruma-oluşturma olarak bilinmese de 

günümüzde bu faaliyetler bu adla tanımlanabilmektedir. Fugger ailesi 

uluslararası bir haberleşme hizmetinin yaratılması (Fugger mektupları); 

kendi kurum işaretlerinin oluşturulması; kendi gazetelerinin yayınlanması; 

sosyal faaliyetlerde bulunmaları (fakirlere yardım etmeleri) ile planlı bir 

biçimde bir imaj oluşturma çabası içerisine girişmişlerdir. Diğer insanlar 

veya bir kurum hakkındaki izlenimi belirleyen imaj kavramının 

kökenlerinin sosyal psikolojiden kaynaklandığı görülmektedir. Lippmann 

1922’de kavramı siyasi önyargı düşüncelerini tanımlamak için kullanırken, 

Gardner ve Levy 1955 yılında imaj kavramını ürün ve hizmet faaliyetleri 

sunumu alanı ile sınırlandırmışlardır.13 

Literatürde imaj çeşitleri, sayı itibariyle her çalışmaya göre değişiklik 

göstermekle en geniş olarak on yedi farklı şekilde ifade edilebilmektedir. 

Bunlar;14 

• Ürünün donanımı, satış aktiviteleri ve reklamlarından oluşan Ürün 

İmajı,15 

• Doyuma ulaşmış bir pazarda ürün ve hizmetin diğerlerinden sıyrılıp 

farklılaştırılmasına, ön plana çıkartılmasına yardımcı olan Marka İmajı,16 

• Kuruluş sahiplerinin ve yöneticilerinin kendi kuruluşlarını görmesi ve 

değerlendirmesi olarak tanımlanan Kuruluşun Kendi Algıladığı İmaj, 

• Ürün ve hizmetin gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilişkisi olmayanların 

(dış hedef kitlelerin) kuruluş hakkında sahip olduğu Yabancı İmaj, 

• Genel olarak lüks mallar arasında yer alan bir markanın imajının 

çoğunlukla farklı bir ürüne transferi olan Transfer İmajı,17 

• Bugünkü görüntü, şu anda sahip olunan imaj olarak tanımlanan 

Mevcut İmaj, 

• Kurumun o an için sahip olmadığı ama olmasını istediği imaj olan 

İstenen İmaj, 

• Genellikle muhatapların deneyimleri sonucu oluşan Pozitif İmaj; 

• Bir kurumun bir takım gerekçelerle hedef kitleleri tarafından olumsuz 

algılanması neticesinde oluşan Negatif İmaj,18 

                                                           
13 Ayla Okay, Kurum Kimliği, Mediacat Yayınları, İstanbul 2005, s. 241-242.  
14 Nilüfer Canöz, “Türk İnsanı Nezdinde Konya İmajının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan 

Araştırması”, Humanities Sciences, Konya, Volume: 11 November: 2, 2016, s. 72-73.  
15 Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul 2004, s. 361.  
16 Nurhan Babür Tosun, Marka Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul 2014, s. 254-255.  
17 Ayla Okay, Kurum Kimliği, Mediacat Yayınları, İstanbul 2008, s. 244.  
18 Ömer Bakan, “Kurumsal Kimlik ve İmaj”, Halkla İlişkiler, Ed. Ahmet Kalender ve 

Mehmet Fidan, Tablet Yayınları, Konya 2008, s. 298.  
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• Hedef kitlenin tatminini ve sadakatini sağlayarak, sosyal sorumluluğa 

sahip bir kuruluş olduğunu hedef kitlelere algılatarak oluşturulan Soyut 

İmaj,19 

• Bir yöneticinin veya patronun kendi kurumunu görme ve 

değerlendirmesi şeklinde oluşan Ayna İmajı,20 

• Mağazaya ait genel unsurlar, fiziksel unsurlar, personel unsurları, ürün 

unsurları, fiyat unsurları, müşteri hizmeti unsurları, iletişim unsurları ve 

çevreye hizmet unsurlarının bir araya gelmesiyle oluşan Mağaza İmajı,21 

• Kişinin bulunduğu her ortamda yansıttığı, kendine özgü imajı olarak 

tanımlanan Kişisel İmaj,22 

• Kişinin kendisini nasıl gördüğü ve başkalarına nasıl görünmek istediği 

Öz İmaj,23 

• Bir sektörün dışarıya yansıttığı görüntüsü olan Sektör İmajı,24 

• Kuruma hakkında olumlu ya da olumsuz ortaya çıkan tüm iletiler ve 

akılda kalan toplam düşünce Kurum İmajı olarak sayılabilmektedir. 

• Ülke-Şehir İmajı ise, ülke veya şehre ait coğrafi, ekonomik, siyasi, 

tarihi, kültürel, sportif varlıklar ile ünlü kişileri, sahip olduğu markaları ve 

onların imajlarının ülkeye-şehre yönelik oluşturdukları imaj olmaktadır. 

Yukarıda imaj ile ilgili olarak yapılan sınıflandırmalarda aslında imajın 

hisler, tutumlar, izlenimler, akla gelen özet-resim, olumlu/olumsuz 

değerlendirmeler, zihinlerdeki çağrışımlar, genel görünüş ve sembolik 

anlam niteliğinde olduğunu görüyoruz. Aslında imaj bir kez sahip olunan 

ve ömür boyu sürdürülebilen bir kavram değildir. Kişilerin, kurumların, 

ülke ya da şehirlerin yavaş yavaş birikimsel olarak oluşturduğu ve özellikle 

kitle iletişim araçları ile çoğu zaman transfer edilen ve çok çabuk olumsuz 

durumdan etkilenerek negatife düşebilen bir kavramdır.  

İmajın artı yanı olduğu gibi özellikle eksi yönü de dikkat çekmektedir. 

Olumsuz bağlamda imaj gerçeği gizleme ve olmayanı varmış gibi 

gösterme çabası olarak değerlendirilmektedir. Özellikle günümüzde 

                                                           
19 Ebru Güzelcik Ural, “Kurum İmajı Yaratmada Sosyal Sorumluluk Anlayışının Önemi”, 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, İstanbul 2000, s. 412-413. 
20 M. Akif Özer, 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayınları, Ankara 2011, s. 161.  
21 Yavuz Odabaşı - Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediCat Yayınları, 

İstanbul 2002, s. 259-267.  
22 Müjde Ker Dinçer, Kişisel İmaj, Alfa Yayınları, İstanbul 1998, s. 4.  
23 Özlem Çakır, Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul 2002, s. 19.  
24 Rezal Koç, Sektör İmajının Değiştirilmesi Türk Deri Sektörü, İstanbul Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 49.  
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gerçeklerin yerini imajların aldığı, aslında çoğu zaman bize sunulan gerçek 

dışılıkları ‘gerçek’ kabul ettiğimiz bilinmektedir.  

Günümüzde imaj halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, yönetim ve 

kurumsal iletişim gibi pek çok disiplinin içinde de yer almaktadır. Bu 

yüzden de imajı yönetme kavramı da her geçen gün daha da önem 

kazanmaktadır. İmaj yönetimi aslında bir konu ile ilgili fikri ya da 

düşüncesi olmayan bireyler ve kitlelerde olumlu imaj yaratmak, var olan 

imajı pekiştirmek ve iyileştirmek amacı ile yapılan tüm faaliyetleri ifade 

etmektedir. Yapılan tüm çalışmalar planlı etkinliklerdir. Halkla ilişkiler 

disiplinin en önemli sorumluluk alanlarından birisi de imaj oluşturma ve 

geliştirmedir. Kurumsal imaj, ürün imajı, marka imajı, bireysel imaj vb. 

gibi çok çeşitli alanlarda halkla ilişkiler uzmanları, imaj yönetimi adına 

oluşturma, pekiştirme ve olumluya yönelme adına hizmet vermektedir. 

2. 1. Kişisel imaj 

Kişisel imaj; bireyin içinde bulunduğu ortamlarda jestler, mimikler, 

giyiniş tarzı, yapılan hareketler ve sözel ifadeler ve bu ifadelerin tonunun 

birleşiminden oluşan ve bu çerçevede kişinin insanlarda bıraktığı izlenim 

olarak değerlendirilir. Kişisel imaj bireyin resmidir. Şüphesiz sosyal 

hayatta kişisel imaj, bireylerin sosyal ilişkilerini sağlıklı bir biçimde 

sürdürmesi, geliştirmesi açısından da önemlidir.25 Tasarlansın veya 

tasarlanmasın, her insanın mutlaka bir imajı vardır. İnsanların bir bireye 

ilişkin akıllarına gelen her şey, o bireyin imajını oluşturmaktadır.26 

Özer’e27 göre ise, kişinin kendisini gerçekte hiç olamayacağı kadar iyi 

göstermek demek değil, kendisini iletişimin tüm imkânlarını kullanarak 

olabildiğince doğru ve etkileyici bir şekilde ifade etmektir. Kendini 

gizleyip insanları daha hızlı ve kolay kandırmak için maske takmak değil, 

içimizde saklı gerçek kimliği açığa çıkarmaktır. 

Kişisel imaj kişinin fotoğrafıdır. Önyargılar, konuşma tarzı, görünüş, 

mimikler, davranışlar kişisel imajı özellikle etkilemektedir. İletişim 

becerisi ise kişisel imaj için ayrı bir faktördür. İletişim becerisi sayesinde 

kişiler kendilerini başkalarına anlatabilirler. Saç, makyaj, kıyafet, aksesuar 

ise bu etkiyi pekiştirir.  

Kişisel imajın oluşturulmasında etken olan öğeler şunlardır:28 

                                                           
25 Mimar Türkkahraman, Günümüzün Büyüsü İmajı ve Gerçek Hayat, Sosyoloji 

Konferansları Dergisi, Sayı: 30, 2004, s. 7.  
26 Ömer Bakan, Kurumsal İmaj Oluşumu ve Etkili Faktörler, Tablet Kitabevi, Konya 2005, 

s. 29.  
27 Özer, age, s. 168.   
28 Hatice Topçu Ersoy, Kişilerarası İlişkilerde Benlik Sunumu, 2011, s. 2 

http://www.randevual.com/makaleler/kişilerarası_iliskilerde_benlik, Erişim Tarihi: 

05.03.2018. 
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• Görüntü, 

• Sözlü iletişim (Konuşma ve ses kullanımı), 

• Sözsüz iletişim (Beden dili, mekân ve zaman kullanımı, giysiler, genel 

görüntü, renkler, çevre ve aksesuarlar), 

• Diğer iletişim özellikleri (Yazma, sunum, dinleme), 

• Karakter (Karizma, özgüven, özsaygı), 

• Yeterlilikler (Birikim, potansiyel, kişisel gelişim, deneyim, göze 

çarparlık), 

• Davranış ve tavırlar. Görüntümüzden konuşmamıza kadar uzanan 

geniş bir yelpazede değerlendirilebilen özellikler olarak sıralanabilir. 

• İmaj faktörü, insanları neyin itibarlı kıldığı, neyin motive ettiği ve 

kendilerini algılayış biçimleri nedeniyle profesyonel anlamda etkili 

olmalarını neyin önlediği konularını kapsamaktadır. 

Kişisel imaj üçe ayrılır:29  

• Öz İmaj: Kişinin kendisini nasıl gördüğüdür. Öz imaja psikolojide 

benlik algısı da denmektedir. Kişinin kendini, kendi iç aynasında görme 

şekli onun öz imajını oluşturur. 

• Algılanan İmaj: Başkalarının kişiyi nasıl gördüğüdür. 

• İstenen (ideal) İmaj: Kişinin kendisini nasıl görmek ve başkalarına 

nasıl “göstermek” istediğini belirleyen, iki boyutlu imajıdır.  

Kişisel imajı değerlendirirken kişilerin kendilerini ifade etme 

biçimlerinde birçok faktörün önemli olduğu da görülmektedir. Özellikle 

kişisel imajda doğru kıyafet seçimi çok dikkat edilmesi gereken bir 

husustur. Çünkü yaklaşık 30 saniyede bir kişi ile ilgili olan izlenimler 

ortaya çıkar ve bu izlenimler bizi etkiler. İnsanlar kişilerin kıyafetlerine 

bakarak, eğitim düzeyi, ahlaki değerler açısından karakteri, zevkini, 

ekonomik düzeyi, sosyal konumu, kültürel düzeyi gibi birçok çıkarımda 

bulunabilirler. Resmi kıyafetler, spor kıyafetler ya da farklı sıra dışı 

tasarımların giyildiği kıyafetler, insanlarda değişik algıların oluşmasına 

neden olmaktadır.  

Aksesuarlar da sunulan imajın ayrı parçalarıdır. Aksesuarlar, detaydır 

ve detaylarda insanlar için önemlidir. Kaliteli aksesuarlar kişisel imajı 

yukarı seviyeye taşıyacaktır. Toka, takı, şapka, gözlük, kemer, çanta 

aksesuarların bazılardır.  

                                                           
29 Özlem Çakır, Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul 2002, s. 19.  
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Sesin tonu, kullanılan kelimeler, konuşmanın hızı ve sesin yüksekliği 

sözlü mesajlara çeşitli anlamlar yüklemektedir. İletişim becerisi de kişisel 

imaj oluşturmada etkilidir. Yazma, sunma ve dinleme gibi konular iletişim 

becerisinin ortaya çıktığı alanlardır.  

Kişisel imajın duyurulması ve algıda pekişmesinde radyo, tv, internet, 

gazete, dergi, sinema gibi birçok iletişim kanalının da ayrı yeri 

bulunmaktadır. Bu kanallarda sunulan iletiler gerçeklik olarak 

algılanmaktadır. Bu yüzden bazen gerçeklik tamamen kurgusal 

olabilmektedir. Kişisel imaj, kişinin öz değerlerine ne kadar uygunsa o 

kadar başarılı olur. Yoksa sonradan oluşturulmaya çalışan ve gerçeklikten 

kopuk imajlar kişilerin yanlış anlaşılmalarına da neden olabilmektedir.   

3. Yöntem 

Araştırmanın çalışma grubu Posoflu Fakirî (Âşık Üzeyir Usta) 

tarafından tasnif edilmiş “Kirmanşah Hikâyesi”dir. Kirmanşah Hikâyesi 

konusunu “Bin Bir Gece Masalları”ndan almaktadır.30 Bu çalışma, 

Kirmanşah Hikâyesi’nin Behçet Mahir anlatması üzerine 

gerçekleştirilmiştir. Sözlü gelenek aracılığıyla aktarılan bu hikâyede imaj 

olgusundan hareketle kişisel imajın incelenmesi amaçlanmıştır.  

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden ‘doküman incelemesi’ ile 

gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve 

olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.31 

Doküman incelemesi yöntemine başvurulmasındaki amaç dokümanların 

nitel araştırmalarda kullanılan önemli bir veri toplama yöntemi olmasıdır. 

Doküman incelemesi yöntemiyle araştırmacı diğer nitel araştırma 

yöntemlerine gerek duymadan ihtiyacı olan veriye ulaşabilir. Elde edilen 

veriler ‘betimsel analiz’ ile sunulmuştur. Bu tür analizde amaç, elde edilen 

bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmaktır. 

Araştırmacılar tarafından yorumlanan veriler, doğrudan alıntılarla 

desteklenmiş ve değerlendirilmiştir. 

4. Bulgular 

4. 1. Kirmanşah Hikâyesi’nin Kişisel İmaja Yönelik 

Değerlendirilmesi 

Kirmanşah Hikâyesi’nin başkahramanı hikâyenin adından da 

anlaşılabileceği gibi Kirmanşah’tır. Kirmanşah, olağanüstülükler sonucu 

dünyaya gelmiş bir hükümdar oğludur. Küçüklüğünden itibaren gücünü, 

zekâsını kanıtlamıştır. Kimsenin yenemediği Yemen padişahının kızıyla, 

Koca Arapla, ejderhayla ve devle dövüşmüş bunları kazanmıştır. Bu 

                                                           
30 Ali Berat Alptekin, Hikâye Araştırmaları-1 Kirmanşah Hikâyesi, Akçağ Yayınları, 

Ankara 1999.  
31 Ali Yıldırım - Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2008, s. 224.  
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çalışmada ‘Kirmanşah’ın kişisel imajı’ değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeyle bir halk kahramanın insanların gözünde nasıl bir imaja 

sahip olduğu ve bu özelliklerin ne olduğu da tartışılmıştır.  

4. 1. 1. Fiziksel Açıdan Değerlendirme  

Kirmanşah Hikâyesi’nde Kirmanşah kuvvetli bir çocuktur. Güçlü 

olduğundan yaşıtları onunla şakalaşmaz.32 Kirmanşah yedi yıllık yolu yedi 

ayda gitmek için bir ejderhayı yener. Yemen hükümdarının kızı onun 

gücünü övünce o, bu durumun Allah’tan kaynaklandığını belirtir.33 Kişisel 

imajı değerlendirirken fiziksel görüntü ve fiziksel güç insanların algısında 

önemli bir yer tutmaktadır. Fiziksel güce sahip olan kişiler diğerleri 

tarafından üstün olarak düşünüldüğü bilinmektedir. Bu metinde de 

Kirmanşah hem küçüklükte hem de gençlikte fiziksel açıdan yaşıtlarından 

çok üstün olduğu görülmektedir. Bu da önemli bir özelliğidir.  

4. 1. 2. Sözlü İletişim 

Kirmanşah kendisine Yemen hükümdarının kızının hikâyesini 

anlatmak isteyen bezirgânın yanına gider “Buyurun beni istemişsiniz” der. 

“Buyurun baba arzun nedir?” der. Yemen padişahının kızının hikâyesini 

duyduktan sonra bezirgândan yanından ayrılmak için izin ister.34 Sözlü 

iletişimde nazik davranmak iletişimin kurulması açısından önemlidir. 

Kirmanşah hükümdar olduğu halde ‘buyrun’ diyerek nezaketini 

göstermektedir.  

4. 1. 3. Sözsüz İletişim 

Kendinden büyüklere saygılı davranmakta, onların ellerini öpmekte, 

ellerini başının üstüne koymakta saygıda kusur etmemektedir.35 Kendisiyle 

konuşmak isteyen bezirgânı görmek için kahveye gider elini göğsüne 

koyar selam verir, diz çöker ve bezirgânın elini öper.36 Sözsüz iletişimde 

özellikle beden dilinin kullanımının yeri ayrıdır. Kirmanşah büyüklerin 

ellerini öperek onlara saygısını, elini göğsüne koyarak sevgisini yine beden 

dili ile belirtmektedir.  

Yemen hükümdarının kızı, Kirman Şah’a çadır veren pehlivanla 

dövüşürken Kirman Şah genci kurtarmak için araya girer ve öyle bir nara 

atar ki Yemen şehri inim inim inler. Bütün halk yere düşer.37 Sözsüz 

                                                           
32 Ali Berat Alptekin, Kirman Şah Hikâyesi Üzerine Bir Çalışma, Atatürk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, Yayımlanmamış Doktora Ön Çalışması, 

Erzurum 1980, s. 62.  
33 Alptekin, 1980, s. 100-101.  
34 Alptekin, 1980, s. 66.  
35 Alptekin, 1980, s. 64.  
36 Alptekin, 1980, s. 66.  
37 Alptekin, 1980, s. 77.  
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iletişimde ses tonunu kullanımı farklı çağrışımlara da neden olmaktadır. 

Genci kurtarmak için nara atması buna örnek olarak verilmektedir.  

4. 1. 4. Yeterlilik  

Kirmanşah on dört yaşına geldiğinde medrese hocalarından okuyacak 

ders bulamaz. Âlimlerden ders alır. Kirmanşah iyi eğitimli, akıllı bir 

gençtir. Allah tarafından verilen ilme hâkim, kuvvetli, beyefendi ve olgun 

biridir.38 Pir, Kirmanşah’a kırk gün silahşorlük eğitimi verir. Ama bu güçle 

kendini bir şey zannetmemesini ona bunu nasip edenin tekrar ondan 

alabileceğini söyler. Kirmanşah pirin tembihlerine her daim uyar.39 

Kişilerin sahip oldukları yeterlilikler onların kendi potansiyellerini de 

ortaya çıkarmaktadır. Eğitim, birikim, kişisel gelişim ve sahip olunan 

deneyim yeterlilikleri pekiştirir. Bu metinde Kirmanşah’ın çok iyi bir 

eğitime ve zekâya sahip olduğu görülmektedir. Eğitim açısından özellikle 

tüm diğer insanlardan ileridedir. Ayrıca silah kullanma becerisini daha da 

arttırmak için zamanın önemli zatından kırk gün eğitim aldığı da 

görülmektedir.   

4. 1. 5. Karakter 

Karakter, bir bireyin onu başkalarından ayıran temel belirtisi, onun 

davranışlarını belirleyen ana özelliktir. Huy, mizaç kalıtım etkisiyle var 

olan özelliklerdir. Birey üzerinde yaşadığı çevrenin de etkisi vardır. 

Bireyin içinde bulunduğu toplumun eğitim, öğretim, aile gibi kumrularının 

şartları, toplumsal çevrenin etkilerini meydana getirir. Fiziksel çevrenin 

etkilerini ise bireyin yaşadığı yöredeki iklimin, tabiatın şartları belirler. 

Bunların tümü karakterin oluşumuna yardım eder.  

Tiflis halkı onun hüsn-i kemâlinden bahseder.40 Burada Kirmanşah’la 

ilgili olarak halkın, onun huyunun güzelliğinden bahsettiğini ve huyunu 

beğendiğini yani iyi huylu biri olduğunu anlıyoruz. 

Kirmanşah çeşitli başarılar kazanır ve bunun sonucunda insanlar onu 

över. Kirmanşah insanın kendisi tarafından değil başkaları tarafından 

övülmesi gerektiği düşüncesindedir.41 Kirmanşah alçak gönüllü, 

böbürlenmeyi sevmeyen bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kirmanşah anasını-babasını dinlemeyen, bilmeyen bir gencin; vatanını, 

milletini, kendini de bilmeyeceğini düşünür.42 Kirmanşah’ın karakterinde 

anne baba sevgisi, vatan millet aşkı önemli yer tutmaktadır.  

                                                           
38 Alptekin, 1980, s. 63-64.  
39 Alptekin, 1980, s. 83.  
40 Alptekin, 1980, s. 65.  
41 Alptekin, 1980, s. 79-80.  
42 Alptekin, 1980, s. 69.  
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Koca Arap, Kirmanşah’ın Adil Han’ın kızına âşık olduğunu duyunca 

bir mektup yazıp onu tehdit ederek kızını ve çeyizini yollamasını 

isteyeceğini söyler. Kirmanşah bunu doğru bir davranış olarak düşünmez.43 

Zorla güzellik olmayacağını, iyi niyetle hareket etmenin önemli olduğunu 

vurgulayan Kirmanşah adaletlidir. Herkesin hakkını doğru değerlendirir.  

Dev, Mahperi’yi kaçırır.44 Kirman Şah, Mahperi’yi kurtarmak için 

devin yanına canını hiçe sayarak gider.45 Kirman Şah sevgilisi Mahperi’yi 

kurtarmak için ölümü göze alabilecek kadar gözü pek ve korkusuzdur, 

sevgilisi için ölebilecek kadar da âşık bir kahramandır.  

Kirmanşah, babasından izin alır ve yola çıkar. Yemen hükümdarının 

kızının güzelliği için onu alt etmek istemez. Kirmanşah’a göre en güzel 

Allah’tır. Ondan daha güzelinin olamayacağını düşünür. Allah rızası için 

kızı durdurmak ister.46 Kirmanşah zor durumda kaldığında Allah’a 

yalvarmakta, ondan yardım istemektedir.47 Kirmanşah’ın gücünün kaynağı 

Allah’tır. O da bunun bilincindedir. Kirmanşah; Allah inancına sahip, 

insanlara yardım etmek isteyen, bozuk düzeni düzeltmek için kendi canını 

feda edebilecek karakterde biridir. Dini açıdan yüksek değerlere sahiptir. 

4. 1. 6. Konuşma Dinleme  

Kirmanşah alçak gönüllü, olgun bir delikanlıdır. Kim yanına çağırırsa 

çağırsın onun yanına gider. Fakir biri onunla konuşmak istese bile onun 

isteğini yerine getirir. Sözün mücevher olduğunu düşünür ve bunun 

kırılmaması gerektiğine inanır.48 

Kişisel imajın önemli öğelerinden biri ‘konuşma ve dinleme’ 

özelliğidir. Olumlu bir imaja sahip olmak isteyen kişilerin çevrelerindeki 

insanları dinlemeleri, ayrımcılık yapmadan güzel-çirkin, zengin ya da fakir 

demeden konuşmaları önemlidir. Ayrıca konuşmada da söz seçimine 

dikkat edilmelidir. Kirmanşah’ın hükümdar oğlu olmasına rağmen fakir 

birini dinlemesi ve konuşması, konumundan kibirlenmemesi anlatıya göre 

önemli bir özelliğidir. 

4. 1. 7. Davranış ve Tavırlar  

Pirin (Hz. Hızır) ona verdiği kement sayesinde Yemen hükümdarının 

kızının sarayına kız uyurken çıkar. Onu öldürme ihtimali varken bunu 

yapmaz onunla dövüşerek onu yenmeyi ister. Odasına gittiğinde kız çok 

güzel olmasına rağmen ona dokunmaz.49 İnsanlara nasıl davranıldığı 

                                                           
43 Alptekin, 1980, s. 111.  
44 Alptekin, 1980, s. 114.  
45 Alptekin, 1980, s. 120.  
46 Alptekin, 1980, s. 72.  
47 Alptekin, 1980, s. 124-125.  
48 Alptekin, 1980, s. 66.  
49 Alptekin, 1980, s. 72-73.  
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önemlidir. Davranıştaki tarz kişinin özellikleri hakkında da ve imajının 

oluşmasında da bilgi verir. Kirmanşah düşmanı olarak bilse bile birini 

uyurken öldürmek istemez. Çünkü bu ona göre adil bir zafer değildir. 

Ayrıca tavır olarak da ahlaklı davranarak kıza dokunmamıştır.  

Kirmanşah, Mahperi’yi kurtarmak için devin yanına gider. Bu esnada 

dev uyumaktadır. Devin nasıl öldürüleceğini bilir. Fakat devi uykudayken 

öldürmek istemez. Onu uyandırır ve imana, dine davet eder. Bunu kabul 

etmezse devi öldürmeyi düşünür.50 Kirmanşah düşmanını karşı koyamaz 

haldeyken öldürme taraftarı değildir. Dev bile olsa böyle bir tavır 

sergilemez.  

Kirmanşah kendisine çadır, yemek veren delikanlı; Yemen padişahının 

kızıyla dövüşüp yenilirse kızla dövüşmeye karar verir. Bu gençten helallik 

alır. Kızla oğlan dövüşürken kız oğlanı öldürmesin diye dövüş meydanına 

girer ve kızı yener.51 Kirmanşah kendine yapılan iyiliği bilen ve bu iyilik 

için canını ortaya koyacak tavrı sergileyen hatır gönül gözeten biridir. 

4. 1. 8. Kişisel İmajda Olumsuz Özelliği  

Kirmanşah, Mahperi ile birlikte amcasının oğullarını devden kurtarır. 

Bu iyiliğine karşılık onların kendisine minnet duyacağını zanneder. Ama 

onlar Kirman Şah’a saldırırlar.52 Kişilerin imajlarını hem olumlu hem 

olumsuz yönler oluşturmaktadır. Zamanla olumlu yönler bile olumsuza 

dönüşebilmektedir. Burada Kirman Şah’ın iyi niyetli ama öngörülü biri 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. Amcasının oğullarına güvenmiş ama 

onlardan çok büyük bir tehlike geleceğini ne yazık ki tahmin edememiştir.  

Sonuç 

Bu çalışmada sözlü gelenek aracılığıyla aktarılan “Kirmanşah 

Hikâyesi”ndeki ana kahraman Kirmanşah’ın kişisel imajı ‘Ersoy’un kişisel 

imaj oluşturma kriterlerine’ göre değerlendirilmiştir.   

Halk hikâyeleri bir kuru yaşam öyküsü değildir. Sosyal kimliğe sahip 

ürünlerdir. Çünkü gerçek hayatın yanı sıra hayal ürünü öğeleri de 

içermektedir.53 Kirmanşah hikâyesi kişisel imaj yönünden 

değerlendirildiğinde Kirmanşah’ın fiziksel ve zihinsel açıdan diğer 

insanlardan yetkin olduğu görülmektedir. Fiziksel açıdan güçlü ve 

kuvvetlidir, olağan dışı yeteneklere sahiptir ve zekidir. Bunun yanında 

metinde Kirmanşah’ın boyu, kilosu, saç ya da göz rengi ile ilgili herhangi 

bir bilgi verilmemiştir.  

                                                           
50 Alptekin, 1980, s. 128.  
51 Alptekin, 1980, s. 77.  
52 Alptekin, 1980, s. 131-132.  
53 Zeynelabidin Makas, Türk Halk Hikâyelerinde Zaman, Akademi Kitabevi, İzmir 2002, 

s. 26-53.  
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Eğitimli olması, on dört yaşında âlimlerden ders almaya başlaması, 

yeteneklerini geliştirmek için çabalaması yeterlilik imajını 

kuvvetlendirmektedir. Özellikle de karakterindeki güzellikler halk 

tarafından sevilen, değer verilen ve önemsenen bir kahramana dönüşmesini 

sağlamıştır. Vatan millet bilincine sahip olan Kirmanşah, metinde 

toplumun rahatını onlardan daha fazla düşünen iyi huylu biri olarak tasvir 

edilmektedir. Kişisel özellikleri olarak dini inancı kuvvetli, Allah aşkı ağır 

basan, gözü pek, anne babaya saygılı olan alçak gönüllü bir gençtir. 

Savaşmaktan kaçınmayan, adalet yanlısı, başarı kazanmak için hileye 

başvurmayacak kadar onurludur. 

Kirmanşah’ın olumlu imajını oluşturan bir diğer özelliği ise konuşma 

ve dinlemedeki başarısıdır. Kirmanşah kendi ile konuşmak isteyen kişileri 

ayırt etmez, hükümdar olduğu halde böbürlenmez ve onlarla da konuşur. 

Halkla iletişimi bu yüzden de iyidir. ‘Yazma’ özelliği ile ilgili bilgi yoktur. 

Çünkü hikâye sözlü kültürün olduğu bir dönemi anlatmaktadır. Kirmanşah 

ayrıca sözlü ve sözsüz iletişimi de kullanmaktadır. Ses tonunu kullanarak 

çevresindekileri korkutabilmekte ya da beden dilini kullanarak sevgi ve 

hürmetini gösterebilmektedir.  

Davranış ve tavır olarak da Kirmanşah’ın güçsüzün yanında olması, 

kendine iyilik yapana aynı biçimde davranması, düşmanlarını fırsatı 

olduğu halde haince öldürmemesi, güzel bir kadına ortam müsait olduğu 

halde dokunmaması onun olumlu tavır ve davranış özelliklerindendir. 

Herkesin iyi olabileceğini düşünmesi ise onun olumsuz bir yönü olarak 

verilir.  

Kişisel imajın olumlu olması insanlarla olumlu iletişim kurmakla, etkili 

dinlemekle, güzel konuşmakla, insanlarla bağ kurmakla, insanlara güzel 

davranmakla, beden dilini iyi kullanmakla, nezaket kurallarına uymakla, 

güçlü bir karaktere sahip olmakla, fiziksel açıdan iyi görünmekle, iyi 

giyinmekle, sürekli eğitim ve tecrübe sahibi olmakla, ahlaki değerlere 

sahip çıkmakla, doğru, dürüst, çalışkan, iyi niyetli, saygılı olmakla 

gerçekleşmektedir.  

Normal hayatta kişisel imajın olumlu pekişmesini sağlayan bu faktörler 

anlatıda da kahramanın genel özelliklerinde kullanılmıştır. Böylece güncel 

hayatımızda olumlu olarak tanımladığımız değerlerin halk edebiyatı 

ürünlerine de transfer olduğu söylenebilir. Olumlu imaj kahraman 

olabilmesini ve halk tarafından sevilmesini iyi bir izlenime sahip olmasını 

da sağlamıştır. İmaj kavramının ne kadar önemli olduğu ve toplumları nasıl 

etkilediği de ortaya çıkmaktadır.  
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SOKRATİK ELENCHOS’TA “ALETHEİA” KAVRAMI: İNSANIN 

KENDİNİ MODERN DÜNYADA YENİDEN KEŞFETMESİNDE 

BİR REHBER OLABİLİR Mİ? 

The Concept of Aletheia in Socratian Elenchos: Could it be a Guide for 

Human Beings in Rediscovering Self in Modern World? 

 

Yıldız KARAGÖZ YEKE 

Giriş 

Felsefenin başlangıcı diyebileceğimiz (yaklaşık M.Ö. 5. yy.) bir 

zamandan bu yana felsefe, hemen her soru ve kavram üzerinde ya da 

insanın var oluş halleri üzerinde hep yeniden düşündüren, insanın bilgileri 

ile değerleri arasında bağıntı kurulması için de zemin hazırlayan bir 

misyon yüklenmiştir. Neyi bilmeliyim, nasıl bilmeliyim sorularını, ne için 

bilmeliyim sorusuyla birlikte ele alan felsefedir. Belki de günümüzde tüm 

değerlerin sorgulandığı bir postmodern bir dünyada, felsefe, insani 

değerlere dayanmayan bir bilim, bilgi ve teknoloji anlayışının 

sorgulamasını yapan, tikelden hareketle tümele ulaşan yani, bir kişinin 

kendi durumundan yola çıkarak, belli bir insanlık durumuyla bağıntı 

kurmasını da sağlayan yine felsefedir. Felsefeyle birlikte insan, öncelikle 

kendini sonrasında da dünyayı değiştirebilir. Sokrates’in ifade ettiği 

şekliyle, kendini ve dünyayı değiştirmek isteyen insan, hayatını ve dünyayı 

sorgulayan insandır. Çünkü eleştiri ve sorgulama, bize doğru bilgi olarak 

sunulan/aktarılan şeylerin gerçekten böyle olup olmadıkları konusunda 

şüpheci ve bilinçli bir tutumu geliştirmemize yol açar. Günümüzde, 

savaş/işgaller, insan hakları ihlalleri, psikolojik anlamda yürütülen üstün 

olma çabaları hatta propagandalar, felsefenin getirdiği eleştirel ve 

sorgulayıcı tutumun önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya 

koymaktadır.1  

Felsefi sorgulamaların dünyayı değiştirme yönündeki gücünün boyutu, 

başlangıçta insanın “kendini bilmesi” amacını ne kadar gerçekleştirdiği ile 

yakından ilişkilidir. İnsanın kendini bilgi nesnesi yaparak, ‘kendini-bilme’ 

amacı, sadece felsefi araştırmaların değil, aynı zamanda insanın kendini ve 

içinde yaşadığı evreni bilmeye, anlamaya yönelik olan tüm yapıp 

etmelerinin de ortak amacıdır. Montaigne’in deyişiyle, “dünyada en önemli 

şey, kendi olmayı bilmektir’. Ancak ‘kendi-olmayı bilmek’, kendini her ne 

ise o şekilde anlama ve anlamlandırma çabası, her dönem de hatta 

günümüzde de önemli bir soruyu tekrar tekrar sordurtur bize: ‘insan nedir?’ 

Örneğin, etik ve siyaset felsefesi gibi alanlar amacı insanı tanımak, anlamak 

                                                           
 (Prof. Dr.); Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye. E-mail:  yyeke@cumhuriyet.edu.tr  
1 Mustafa Günay, Metinlerle Felsefeye Giriş, Karahan Yayınları, Adana 2010, İkinci Baskı, 

s.9-12.  
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ve anlamlandırmak olan belli bir ‘insan doğası’ anlayışından hareket eder ve 

bu yönüyle birer ‘insan felsefesi’ olarak görülür. Düşünce tarihinde 

sistematik anlamda insan özgü bir doğanın varlığından hareket eden ve 

“insana has bir öz” bir “insan doğası” meselesini metafizik bir problem 

olarak ele alanların başında Platon ve Aristoteles gelmektedir. Özellikle 

Aristoteles'in ontoloji'yi, on he on bilimi olarak tanımlaması, insanı tüm var 

olanlar içerisinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmesi önemlidir. Çünkü 

Antik Yunan felsefesinde "var olan", bir oluş, yani bir gignomenon olarak, 

ya da sırf bir görünüş, yani bir phainomenon olarak ele alınıyordu. 

Aristoteles’in, ontolojiyi "var olanı var olan olarak" ele alan bir bilim olarak 

tanımlaması, oluş ve görünüşün, "varolan"la ilişkilisini ve varolanda ortaya 

çıktığını dile getirmekteydi. Bu “varolan”lar arasında insan varlığının 

önemli bir yeri vardır. Felsefe tarihinde “varolan”lar arasında insan 

varlığının merkezi önemine ilk dikkat çekenler Sofistler ve Sokrates 

olmuştur. Sofist Protogoras “insan her şeyin ölçüsüdür” sözüyle ve 

sonrasında Delphoi bilicilik tapınağının “kendini bil” sözünü felsefesinin 

temel ilkesi haline getiren Sokrates için de temel problem,  “daha iyi 

yaşama” ulaştıracak siyasal düzenin eş deyişle, “daha mutlu ya da daha adil 

bir sitenin nasıl olması gerektiği” sorusudur. Bu sorunun cevabını bulmak 

da daha başlangıçta “insan nedir?” sorusunu cevaplamaktan geçmekteydi. 

Çünkü Sokrates’e göre, adil ya da erdemli bir toplum, erdemli bireylerden 

oluşur.  Platon ve Aristoteles’in de eserlerinde aynı probleme cevap aramış 

olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, Devlet adlı eserinde “her siyasal düzen 

kendi insan tipini yaratır” diyen Platon, devleti, her bir tabakanın insanın bir 

kısmına denk (örneğin baş yöneticilere, gövde bekçilere, kol ve bacaklar ise 

işçilere denk gelen) tıpkı bir insana benzeyen organizmacı bir bakış açısıyla 

ele alır. Eserde temel sorun, “Adalet nedir?” Adil bir düzen nasıl olması 

gerekir?” sorunudur. Ancak bu problemin çözümü yine, adil insan kimdir? 

Sorunun cevaplanmasına bağlıdır. Platon’a göre, adalet hem toplumun 

eylemlerinde hem de bireyin eylemlerinde görülür ve o topluma adil toplum 

ve insana da adil insan deriz. Platon Devlet adlı eserinde adil kişiyi, 

toplumda her insanın yetenekleri çerçevesinde bulunduğu tabaka içerisinde 

kendi işini en iyi şekilde yapan kişi şeklinde tanımlar. Aristoteles’te tıpkı 

hocası Platon gibi “insan nedir?” sorusuna etik ve siyasete ilişkin sorunlar 

çerçevesinde bir çözüm bulmaya çalışır. Aristoteles için de, insanın bu 

dünyadaki en yüksek amacı mutluluktur (eudaimonia). Nichamachos’a Etik 

adlı eserinde siyaseti, “ en üstün sanat” olarak tanımlayan Aristoteles’e göre, 

siyasetin amacı, iyi yurttaşlar yetiştirmek ya da yurttaşların nasıl iyi 

kılınabileceği meselesidir. Öyleyse siyasetin asli konusu, yurttaşların nasıl 

iyi ve nasıl mutlu olacağının koşullarını araştırmaktır. Çünkü mutluluk 

ancak adil bir toplumda elde edilebilir. Aristoteles için insan doğal olarak 

toplumsal bir varlık yani, “zoon-politikon”dur. İnsan kendi kendine yeterli 

olmadığından, yaşamak için benzerlerine ihtiyaç duyar. İnsanın tek başına 

mutlu olması imkânsızdır. İnsanı mutlu kılacak olan insan aklının, ruhunun 

erdeme uygun olarak gerçekleştirilen eylemidir. Mutluluk en üstün iyiliktir 
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ve kendi kendine yeterli olmayı gerektirir. Bu durumda Aristoteles, 

mutluluğu, insanın kendine özgü işlevlerini yerine getirdiği, doğal 

amaçlarına eriştiği, akla uygun erdemli eylemin belirlediği bir yaşam olarak 

tanımlar.  İnsan doğasını tam olarak gerçekleştirmek için hayvani doğasını 

reddetmek ya da yok saymak yerine yani, rasyonel olmayan arzu, itki ve 

eğilimlerini bastırmak yerine onu akıl yoluyla kontrol altına almalı ve eğitip 

düzene sokmalıdır. Çünkü erdem bedenin değil, ruhun erdemidir ve ruhun 

bölümleri araştırılıp, ortaya konmak suretiyle aslında insan nedir? Sorusu da 

yanıtlanmış olacaktır. Tepe’ye göre, Antiklerin “insan nedir?” sorusuna 

verdikleri cevaplar insanın neliğini ortaya koymaktan ziyade insana ilişkin 

belli bir takım saptamalardan ibarettir. Dolayısıyla da  “insan nedir?” 

sorusuna verilecek cevapların önünde önemli güçlüler vardır. Felsefi 

antropolojinin kurucusu ve günümüzde en büyük sorununun ‘insan’ 

olduğuna işaret eden Max Scheller’e göre, insanın varlık yapısını konu 

edinen tüm teorilerin temel hataları, insanın özünü, onun bulunmadığı bir 

alanda aramalarıdır. Günümüze gelinceye kadar hayvana benzerlik ya da 

farklılığından hareketle insanı, algı, bellek, akıl, bilinç, özgürlük, konuşma 

v.b. gibi özelliklere sahip bir varlık olarak anlamaya ve anlamlandırmaya 

çalışan pek çok teorinin insan doğasından hareketle insanın anlamı ve bu 

evrendeki yerinin ne olduğuna ilişkin kapsayıcı bir açıklama getiremediği 

gerçektir.2  

Dolayısıyla ilkçağdan başlayarak insanın anlaşılmasını sağlayacak tek 

bir “öz ya da değişmeyen bir doğa”ya sahip bir varlık olarak ele 

alınmasının kuşkulu bir hale geldiğini söyleyebiliriz. İnsan sadece akıl 

varlığı olmadığı dibi, sadece deney ve gözlemler vasıtasıyla da anlaşılacak 

bir varlık da değildir. Felsefe tarihindeki farklı insan anlayışlarını burada 

uzun uzun anlatacak değiliz ancak konumuz itibariyle kısaca şunu 

belirtelim ki,  “İnsan nedir? sorusu doğrudan olmasa da dolaylı yollardan 

cevaplanabilir: İnsan, sürekli olarak kendini araştıran bir varlık, var 

oluşunun her anında var oluşunun şartlarını incelemesi ve denetlemesi 

gereken bir varlıktır. Bu inceleme ve araştırma, insanı, ‘kendine ve 

başkalarına yanıt verebilme’ yetisi ile ‘sorumlu’ bir varlık, ahlaksal bir 

                                                           
2 Sebahattin Çevikbaş, , “İnsanın Anlamı ve David Hume’un İnsan Bilimi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 31, Aralık 2003, ss. 197-211; 

Aristoteles, Nichamachosa Etik, Çev: Saffet Babür, Ayraç Yayınevi, 5. Basım, Ankara 

1997; Aristoteles, Politika, Çev: Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, 7. Baskı, İstanbul 2004; 

Harun Tepe, “Giriş”, İnsanın Kosmostaki Yeri, Çev: Harun Tepe, BilgeSu Yayınları, 2. 

Baskı, Ankara 2015: Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi 11. Basım, 

İstanbul 2008: Takiyettin Mengüşoğlu,  İnsan Felsefesi, Doğu Batı Yayınları, 1. Baskı, 

İstanbul 2014; Takiyettin Mengüşoğlu, Kant ve Scheller’de İnsan Problemi, Remzi 

Kitabevi 3. Baskı, İstanbul 2014; Platon, Devlet, Çev: Hüseyin Demirhan, Sosyal 

Yayınları İstanbul 2002; Platon, Kriton, Diyaloglar, Çev: Tanju Gökçöl, Remzi Kitabevi 

6. Basım, İstanbul 2009; Platon, Protogoras, Diyaloglar, Çev. Tanju Gökçöl, Remzi 

Kitabevi 6. Basım, İstanbul 2009; Max Scheller, İnsanın Kosmostaki Yeri, Çev: Harun 

Tepe, BilgeSu Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2015. 
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özne’ yapar. İnsanı anlamaya ilişkin olan bu cevap, klasik insan 

kavrayışının bir örneği durumundadır. Bu kavrayışa göre, insanın gerçek 

doğası veya özünü bulmak adına onun varlığına ilintili olan tüm dış ve 

rastlantısal özelliklerin kaldırılması zorunludur. Ancak böyle bir yoldan 

giderek insan doğasına uygun olan insanı kavrayabiliriz. Klasik insan 

anlayışının göz önünde bulundurduğu insana özgü olan ‘doğa’sını 

belirleyen şey, ‘insanın kendisi için yaşadığı erek ve bu ereğin 

tamamlayıcısı olan iyi’dir. Diğer var oluş biçimleriyle karşılaştırıldığında 

insan doğasını belirleyen, başka bir ifadeyle insanı ayrı kılan şeyin ‘kendini 

sorgulama’ olduğunun kabulü de klasik insan kavrayışına ilişkin bir 

kabuldür.”3  

Touraine’e göre, ahlaki açıdan özgür ve akla uygun yaşama isteği ile 

tanımlanan insana bakış, modern dönemde büsbütün farklılaşmıştır. Öyle 

ki, “ekonomiyle siyasa, pazarla devlet, değiş tokuşlarla kimlik arasında 

bölünmüş bu somut dünya imgesi, yani taktik eylemle ekinlerin simgesel 

evreni arasındaki ayrımı gösteren daha soyut evreni imgesinin yerini alır. 

Us bundan böyle hem amaç hem de araç değildir; inanma, kabul etme 

etiğiyle sorumluluk etiği arasındaki karşıtlık hiç bu boyutlarda 

olmamıştı.”4 Bu değişim, insan anlayışının ve ahlaki sorumluluk taşıyan 

özne imgesinde bir dönüşümün habercisi oldu.     

Bu durumda cevaplanması gereken önemli bir soru karşısında buluruz 

kendimizi: Ahlaki anlamda özneyi belirleyen şey nedir? Öznenin taraflı 

bakışında, özgürlüğün sahip olmakla ve evrenselciliğin sömürgecilikle 

özdeşleştirildiği modern dünyada insanın kaybettiği şey nedir? Böyle bir 

soruya modern dünyada insanın kaybettiği şey elbette “mutlak iyi”ye 

ilişkin bilgi ve insanın kendisiyle olan bağıdır diye cevap vereceğiz. Tüm 

zamanlarda “(e)tik, Öznenin Özne Olduğunun kendisine anımsatılması 

işlevini görmüştür. Başkalarına karşı etik bir davranıştan söz ettiğimizde, 

kendimizde olduğu gibi başkalarında da Özneyi aradığımızı söylemek 

istiyoruz aslında; dolayısıyla etik kavramının merkezi alanı başkalarıyla 

etkileşim değil, kendi kendimizle olan bağlantımızdır ve başkalarına 

bağlarımız en doğrudan biçimde bizim kendimizle olan bağlantımıza 

bağlıdır.”5 Evrenselci bilince çağrı, toplumu usa dayandırma, saydam veya 

bilimsel bir toplum yaratma gibi modernliğin ilkelerine dayanarak “Öteki” 

ile ilişki kurmak artık imkânsızdır. Özne, bireyin kendisini mutlak anlamda 

özgür bir şekilde ortaya koymadığında var olamaz. Başka bir deyişle, Özne 

bireye dayanır ve öznenin oluşumunda temel esas, bireyin özerkleşmesi ve 

bireyin kendini belirleyen sınırlardan kurtulma isteğidir. Özne kavramının 

içeriğinde başkalarıyla ‘birlikte yaşama’ bir çağrı vardır ve bu anlamda 

                                                           
3 Çevikbaş, agm, 202-203. 
4 Alain Touraine, Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Çev: 

Olcay Kunal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002, 2.Baskı, s.174. 
5 Touraine, age, s. 110. 
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toplumsal eyleyenden farklıdır. Çünkü toplumsal eyleyen, modern bir 

toplumda ilişki ve rollerinde, sorunların, yetki tarzlarının ve normların 

tanımlanmasıyla anlam kazanır ve başka toplumsal eyleyenlerle ilişkisine 

göre tanımlanır. Öyleyse toplumsal bir eyleyeni özneye dönüştüren şey 

nedir? Touraine göre, bireyi özneye dönüştüren şey aitlikleri değil, 

direnişleri ve koyduğu mesafeler vasıtasıyla özneye dönüşmek için verdiği 

ortak çabadır. Ötekinin varlığı kabul edilmeden özne olmanın imkânsız 

olduğuna ve modernliğin ilkelerin dayanarak bu gün artık ötekiyle iletişim 

kurmanın da imkânsız olduğuna dikkat çeken Touraine göre, ahlaki özne 

kendisini “… özgürlük arzusuna, herkesin kendini kesinleyebileceği ve 

Ötekinin Özne olarak kabul edilebileceği toplumsal yaşam biçimleri 

yaratma isteğine uygun olarak belirler.”6  

Klasik çağda insan, ahlaki bir özne olarak başka bir deyişle, fiilleriyle 

tanımlanan, sorumluluk üstlenen ve politize olmuş bir toplumda ötekiyle 

diyalog halinde olan toplumsal bir eyleyen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Modern dünyada, diyalogun yok olduğu bir ortamda ‘kendini 

sorgulamayan’ insanın kendini bir unutulmuşluğun kıyısında bulduğu bir 

zaman yaşanmaktadır. Eski Yunanda tam da böyle bir ‘unutulmuşluğun’ 

idrak edildiği, ‘kendini sorgulamanın’ insanı tanımlayan önemli bir 

başlangıç olduğunun farkına varıldığı bir dönemin var olduğunu 

söyleyebiliriz. “Düşünce tarihinde, evrene, tanrıya, ruha ilişkin 

sorgulamaların yanında, yaşamın sorgulanması da dâhil, insanın anlamı 

üzerine düşünmenin gerekliliği, insanın kendisi vasıtasıyla tanımlandığı 

doğasına yabancılaştığı her dönemde hatırlatılmıştır. Herakleitos bu 

hatırlatmayı ‘kendimi araştırdım’ diyerek; Sokrates ‘kendini bil’ ile Sofist 

Protogoras ‘bütün şeylerin ölçüsü insandır’ ifadeleriyle yapmışlardır. 

Felsefe, bilim ve dinin ortak amacının bir bütün olarak insanı anlamak ve 

tanımak olduğu düşünülünce, ‘insanın unutulmuşluğu’ ve ‘insanın kendi 

özüne yabancılaşması’ teması üzerine inşa edilen bu hatırlatmaların, 

değişik biçimlerde de olsa, hep var olduğu görülecektir.”7 

Sokrates ve Yöntemi 

İnsana, kendi özüne yabancılaştığını, belki de tarihte hiçbir şahsiyetin 

Sokrates kadar etkili bir biçimde hatırlatmadığını söylemek abartı 

olmayacaktır. Öyle ki, onun insanı anlamak noktasında kullandığı elenchos 

yöntemi acaba günümüzde kendini unutan insan için de bir hatırlatma aracı 

olabilir mi? Diye sormak gerekir. Sokrates, yaşadığı Atina toplumunda 

insanın kendini unutmuşluğunu sorun etmiş, ‘ruhlarına önem veren’, 

kendine dönen bir insanda farkındalık yaratmayı amaçlamıştı. Sokrates, 

Savunma’da “…bir insan için en büyük iyiliğin her gün erdem üstüne, 

sözünü ettiğimi işittiğiniz daha başka konular üstüne konuşmak, tartışmak 

                                                           
6 Touraine, age, s. 114. 
7 Çevikbaş, agm, s.199. 
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olduğunu, kendimi ve başkalarını böylece sınadığımı söylersem, sonra da 

sınavsız bir yaşamın yaşanmaya değmeyeceğini…” (Savunma, 38a) ifade 

ederek, insanın hem kendisinin hem de birlikte yaşadığı insanların adil ve 

özgür bir yaşamı hak ettiğine olan inancını, kendine yakıştıramadığı bir 

yaşamı devam ettirme konusundaki tercihini “(a)şağılıklara katlanarak 

yaşamaktansa, kendimi savunduğum gibi savunarak ölmeyi daha çok 

severim”…” (Savunma, 38e) sözleriyle tarihe not düşmüştür. Onun yaşamı 

boyunca kendine, dünyaya, yaşadığı toplumun yaşayış esaslarına yönelik 

sorgulaması, hiç şüphesiz Kriton’daki ifadesiyle ‘daha iyi bir yaşam’ 

(bknz. Kriton) elde etmeye yardımcı olmak amacına yöneliktir.   

Sokrates’in yurttaşlarını sorguladığı kendi döneminde, Ksenophon’a 

göre, araştırdığı konu şuydu: “insanla ilgili konuları yeterince bildiklerini 

sananlar mı sonunda bu gibi konularla ilgilenmeye başlıyorlar, yoksa 

insanlık konularını bir yana bırakıp tanrısal konuları araştıranlar mı doğru 

olanı yaptıklarını sanıyorlar? Ve insanların bu sorunları çözmenin 

olanaksızlığını görmemelerine şaşırıyordu; çünkü bu konularda 

konuşmakla fazlasıyla böbürlenenler, birbirleriyle aynı görüşü 

paylaşmıyorlar, tersine birbirlerine karşı deli gibi bir tavır takınıyorlardı… 

(K)endisi, sohbetlerinde insanlık konularıyla ilgili olarak dindarlık nedir 

dinsizlik nedir, güzel nedir çirkin nedir, doğruluk nedir eğrilik nedir, 

aklıbaşındalık nedir delilik nedir, cesaret nedir korkaklık nedir, devlet 

nedir, devlet adamı nedir, insanları yönetmek nedir, insan yöneticisi nedir 

diye araştırıyor, başka konularda da konuşuyordu ve bu konuları bilenlerin 

‘adam’ olduklarını, bilmeyenlerin ise haklı olarak ‘köle’ deneceğini 

düşünüyordu.”8  

Sokrates’in üzerinde durduğu insanlık konularını temele alan 

yönteminin günümüzde, dünyanın her yerinde savaşların, nefretin ve 

şiddetin arttığı daha da önemlisi insanın insan olarak bu dünyadaki 

varlığının anlamını unuttuğu bir ortamda önemi daha da ortaya 

çıkmaktadır. Kaos yaşanan bir dönemde Sokrates’in asıl başarısı, sorunları 

şiddet yoluyla değil, fakat diyalog yani ikna yoluyla çözülebileceğine dair 

düşünce yolunu açmasında ve aklı egemen kılmak konusundaki 

ısrarındadır. Onun başarısına dikkat çeken Ksenophon şöyle der: 

“…benim düşünceme göre, düşünsel alanda çalışma yapanlar ve 

yurttaşlara uygun öğütler vermeye yetkin hale geleceklerini 

düşünenler hiç de şiddet yanlısı değillerdir, çünkü bilirler ki, 

düşmanlık ve tehlike şiddete bağlıdır, oysa ikna yoluyla aynı 

sonuçlar tehlikesiz ve sevgiyle elde edilir. Nitekim şiddete 

uğrayanlar özlük hakları çiğnendi diye nefret duyarlar, ikna 

edilenler ise iyilik gördüler diye sevgi beslerler. Buna göre, 

                                                           
8 Ksenophon, Sokrates’ten Anılar, Çev: Candan Şentuna, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 1997, 2. Baskı, s.14-15. 
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şiddet kullanmak düşünsel alanda çalışma yapanların işi 

değildir, tersine [böyle davranmak] akıl olmadan kaba güce 

sahip olanlara yakışır. Üstelik şiddet kullanmaya kalkışan pek 

çok yardımcıya ihtiyaç duyar ikna edebilenin ise, hiç kimseye 

gereksinimi yoktur; çünkü tek başına ikna edebileceğini düşünür. 

Böyle insanlar ada öldürme durumuna hiçbir zaman düşmezler: 

nitekim karşısındakinden canlı olarak yararlanmak varken, kim 

onu öldürmek isteyebilir?”9 

Felsefe tarihinde ilk olarak insan aklı, kendisine dönerek kendisini 

inceleme konusu yapıyor, Sokrates’in ‘kendini bil’ sözüyle, soruşturma, 

insanın ahlaki hayatına, erdemlere yönelmiş oluyordu. Doğruluk-eğrilik, 

iyilik-kötülük ve erdem gibi kavramlar sadece insan hayatında değil, 

toplumların hayatında da yol göstericidir. Kendi döneminde ahlaki 

anlamda aşınmışlığın bir sonucu olan geleneksel yapıyı acımasızca 

eleştiren Sokrates için, iyilik, kötülük, erdem, adalet gibi kavramlar kişiden 

kişiye, toplumdan topluma değişmez. Menon’a “(i)lerleyebilmemiz için 

elimizden geldiği kadar çalışacağım. Metodumun her şeye uygulandığını 

biliyorsun herhalde…” (Menon, 74b) diyerek doğruya yani, hakikate 

ilişkin bilginin öğrenilmesinde bir metodunun olduğuna işaret ediyordu. 

Felsefe yoluyla ‘daha iyi bir yaşamın’ koşullarını oluşturma ve bu 

konuda insanlarda farkındalık yaratma adına bir eğitim metodolojisi 

geliştirmiş olan Sokrates, her ne kadar kendisinin bir öğretici olmadığını 

söylese de, o, “… bütün insanların rasyonel varlıklar olduklarına, söz 

konusu rasyonalitenin bir gerçeği olarak, doğru moral bilgi yardımıyla 

ahlaken özerk bireyler haline gelebileceklerine… (inanmış)… öncelikle 

insanlara moral bilgi bağlamında derin bilgisizliklerini, sonra da bu bilgiye 

nasıl erişebileceklerini göstermek için bir felsefi yöntem geliştirmiştir. 

Buna göre, o öncelikle Atinalıların ihtiyaç duyulan moral bilgiden yoksun 

bulunduklarını ve dolayısıyla sorgulanmamış hayatları içinde, ilkesiz ve 

yanlış ya da sözde değerlere bağlanmış olarak yaşadıklarını tespit etmişti. 

Bu yüzden onların erdeme, ruhun değerlerine erişebilmelerinin, ruhlarına 

gereken özen gösterebilmelerinin sağlanabilmesi için önce bilgisizliklerini 

göstermek gerektiği sonucuna varmıştı.”10    

Öyleyse Sokratik yöntemin nasıl işlediğine bakalım: Sokrates, 

diyalektik ya da diyalog tekniğini, sofistlerden almış ancak onlardan farklı 

olarak, Hegel’in de işaret ettiği üzere, bu yöntemi, ilk olarak sıradan insan 

bilincine, sonra da sofistlere karşı yöneltmekle11 sadece insanı, evreni ve 

yaşamı anlamak ve açıklamak için değil, “sınavsız bir yaşamın yaşanmaya 

                                                           
9 Ksenophon, age, s. 16-17. 
10 Ahmet Cevizci, Felsefenin Kısa Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 2012, 1. Baskı, s.60. 
11 G.W. Friedrich Hegel, Mantık Bilimi, Çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul 1994, 

s.95. 



818 | Sokratik Elenchos’ta “Aletheia” Kavramı 

 

değmeyeceğini…” (Savunma, 38a) vurgulayarak, araştırma, soruşturma ve 

inceleme aracı olarak kullanmıştır.  

Atinalıların kendilerini unutmuşluklarının farkına vardıran, onları 

dogmatik uykularından uyandıran, ‘hakikati, doğruyu’ buldurmaya 

yönelten Sokrates’in yönteminin ilk aşaması çürütme (elenchos) dir. Bu 

aşama ironi ile birlikte ilerler. Soruşturmanın ikinci unsuru ise maieutike 

(doğurtma)dır. Bu olumlu ve sürekli yükselen yöntemde, herkesin 

üzerinde uzlaştığı genel bir tanıma ulaşmak amaçlanırdı. O’nun 

yönteminin olumlu (pozitif) boyutu, “…Sokrates’in bir hakikat 

yolculuğuna çıkmasını, karşısındakinin kendisine ait doğru fikirleri ortaya 

çıkarıp, bilgiyi kendisine mal etmesini mümkün kılan ortaklaşa bir 

araştırma metodu olarak diyalog yönteminden meydana gelmekteydi.”12 

Diyalog ya da diğer bir deyişle, diyalektik, “… (d)üşünülür şeylere (noesis) 

yönelik bilişsel bir eğitimdir… dialektik, erdeme yönelik bir eğitimdir ve 

bu yüzden noeta’yı [düşünülür şeyleri] içerdiği kadar eylemleri, hedefleri 

ve amaçları da içerir.”13 

Sokrates’e göre, “…birçok kere yeniden doğan ölmez ruh, yeryüzünde 

ve Hades’te her şeyi görmüş olduğundan, öğrenmediği hiçbir şey kalmaz. 

O halde onun, erdemle başka şeyler üzerinde edindiği bilgilerin anılarını 

saklamış olması şaşılacak bir şey değildir. Tabiatın her yanı birbirine bağlı 

olduğu için, ruh da her şeyi öğrenmiş olduğundan, bir tek şeyi hatırlamakla 

(insanların öğrenme dedikleri budur) insan, bütün öteki şeyleri bulur. 

Çünkü araştırma ve öğrenme, belirsiz hatırlayıştan başka bir şey değildir.” 

(Menon, 81d) O’na göre, “…varlıkların gerçekliği her zaman ruhumuzda 

bulun(maktadır)…” (Menon, 86b) Menon diyalogunda köleye geometri 

problemi çözdürürken “…onun bunları ruhunda her zaman taşımış…” 

(Menon, 86a) olmasına kanıt olarak, Sokrates, araştırmaya devam ederken, 

hiçbir şey öğretmediği halde ne kadar ilerlediğini gösterir. 

“…(Ö)ğretmensiz olarak, bir takım sade sorularla kendi kendine bilgiyi 

yeniden elde edecek” (Menon, 85d) diyerek de burada kendisinin 

görevinin sadece hatırlatmaktan ibaret olduğunu belirler. Çünkü gerçekte 

öğrenme ve bilme bir hatırlamadır (Phaidon, 75e-76a). Düşüncenin 

metotlu bir şekilde ilerlemesiyle kavramlara ilişkin mutlak doğruların yani 

‘evrensel gerçeklerin’ bilgisine ulaşmak mümkündür. O’na göre, bu 

kavramların tanımına ilişkin bilgi yani, evrensel gerçeklerin bilgisi, insan 

ruhunda gizlidir. Ancak her ruh, bu bilgileri hatırlama konusunda aynı 

derecede yetenekli değildir, pek az ruhta yeter derece hatırlama yetisi 

bulunmaktadır. (Phaidros, 249e v.d.) Bu yüzden hem insan hem de 

toplumların yaşamında rehber olan bu bilgileri uyandırmak ve ortaya 

                                                           
12 Cevizci, age, s.62. 
13 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Sözlüğü, Çev: Hakkı Hünler, Paradigma 

Yayınları, İstanbul 2004, s.68. 
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çıkarmaya yardım etmek gerekir. Çünkü bilim, kavramların kalıcılığına 

bağlıdır. Elde edilen bilginin evrensel ilkelere bağlanması sonrakiler için 

bir temel oluşturur. Bilim, değişmez kavramlar temelinde yapılır. Bu 

anlamda felsefe, ‘hakikati’ aramaktadır. ‘Hakikate’ ulaşmak adına verilen 

uğraş ‘örtük olanı’ açığa çıkarmak ya da açıklığa kavuşturmaktır. Bu da 

‘aletheia’ adını alır.  

Aletheia kavramının sözlük anlamına bakacak olursak; “hakikat, 

doğruluk, İngilizce truth. [meydana-çıkarma, açığa-çıkma, “gerçek, 

hakikat, sahici; gerçeği söyleyen, doğru ve sahici konuşan birinin 

karakteri, doğru sözlülük, samimiyet, açıklık; aletheuo: Kişiler hakkında. 

Gerçeği konuşmak, doğru söylemek, emin ve sadık olmak: kehanetler 

hakkında.  Doğru olmak, gerçekleştirmek, yerine getirilmek; alethes (a-

olumsuzluk ve yoksunluk eki):tam, açık, apaçık, aşikâr, meydanda, 

besbelli: kişiler hakkında. Sadık, emin, samimi; hakikatli, doğru sözlü, 

dürüst; şeyler hakkında gerçek, sahici, fiili; karşıtı pseudos; Latince, 

veritas; Osmanlıca. Hakikat, iyn / ayn / ayan.]” gibi anlamlar aldığını 

görürüz.14 Diyebiliriz ki, aletheia kavramı en genel anlamda ‘Doğru’ya 

karşılık gelmektedir.  “Antikçağ Yunan düşünür Parmenides, aletheia’nın 

ne olduğunu aramış ve sonunda şu sonuca varmıştır: Doğru, bir olan’dır. 

Bunun dışında hiçbir şey gerçek değildir ve insanları sanılara götürür. 

Daha açık bir olan’dan başka hiçbir şey kendiliğinde öyle değildir, bizler 

onu öyle sanırız. Sadece bir olan’dır ki, değişmez, bölünmez, var 

olmamıştır ve var olmayacaktır… Parmenides doğru kavramıyla 

değişmezlik kavramını birleştirmekle metafiziğin de temelini atmış 

bulunmaktadır.15 Ayrıca doğru kavramının Hıristiyanlık açısından da geniş 

bir anlam sferine sahip olduğunu görüyoruz. Doğru ya da doğruluk, 

Tanrı’ya teslim olan şeylerde açığa çıkan şey; en geniş anlamda, insanın 

ahlaki ve dini hakikate ilişkin görevleri; insanın, Hıristiyan dininde 

öğretildiği üzere, Tanrı’ya ve O’nun amaçlarının Mesih aracılığıyla yerine 

getirildiğine ve insanın, Hıristiyanlar arasındaki Yahudi bile olmayan sahte 

öğretmenlerin yozlaşmış görüşlerine, emirlerine ve batıl inançlarına karşı 

çıkma şeklinde kendilerine yüklenen görevlerine karşı duyulan saygı; 

kişisel mükemmellik, akıl, sevgi, taklit, simulasyon, yalan ve hileden 

yoksun bir akıl yürütme gibi anlamlara tekabül etmektedir.16 

Etik tanımlar arayışı içerisindeki Sokrates’te aletheia (doğruluk), 

diyalektikle yani bir soru-yanıt tekniği ile açığa çıkar. Bir akıl yürütme 

metodu olarak diyalektik, “…kanılardan (endoksa) hareket ederek akıl 

yürütmede bulunmak, bunu yaparken de ileriye sürülen sav ile çelişkiye 

                                                           
14 Peters, age, s.32.  
15Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akımlar), Cilt 1 (A-D), Remzi 

Kitabevi, İstanbul 2000,3. Basım, s.40. 
16James, Maloney, Aletheia Eleutheroo: Truth Warriors of the Supernetural (Estabilishing 

the Glory of the Godhead), WestBow Press, Bloomington 2013, s. 7. 
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düşmemek…”17 gibi bir işleve sahiptir. Etik bir problem üzerine odaklanan 

Sokrates için, bu araştırma süreci, tek tek insanlara göre değişen durumları 

değil, genel bir durumu ya da genel anlamda insan durumunun bilgisini 

kapsamaktadır. Bu durumda akıl yürütmenin asıl malzemesi olan problem, 

“…soru soran ve yanıtlayan arasındaki anlaşmazlığı oluşturan bir 

önermedir. …Buna göre… diyalektik problem, herhangi bir problemin 

çözümünde hakikati ve bilgiyi bulmak için yürütülen araştırmalara katkısı 

olan bir düşünme konusudur… Bu düşünme konusu çözüldüğünde, bu 

çözüm aracılığıyla buna bağlı problem zinciri de çözülmüş olacaktır… 

Aristoteles’in belirlediğine göre diyalektik problemin niteliği, her şeyden 

önce teorik ve pratik yararının dışında, problemin hakkında yaygın bir 

tarzda kabul edilmiş bir kanının olmaması ve onun hakkında karşıt 

düşüncelerin olmasıdır. Bu anlamda… diyalektik problem, bir türden 

‘uyuşmazlık konusu’dur.”18  

Sokrates’in diyaloglarda diyalektik bir problemin çözümü sürecinde 

kullandığını gördüğümüz ve çoğunlukla tartışmacıların “evet-hayır” 

şeklinde yanıtlayabilecekleri şekilde sorulan “(d)iyalektik soru, çelişmeyi 

içeren bir sorma olduğu için yanıtı da tek değildir. ‘Bu nedir?’ sorusu 

diyalektik bir soru değildir; çünkü soru çelişkilere yönelmemişti. ‘Soran, 

‘insan bu mu, şu mu’ diye belirterek sormalıdır’. ‘İyi bu mudur yoksa başka 

bir şey mi?’ türündeki bir soru, çelişkinin her iki tarafına yönelmiş olduğu 

için diyalektik bir sorudur. Bu nedenle tartışma konusu yapılan ‘diyalektik 

problem’ çelişkili bir yapı taşımaktadır. Ancak diyalektik problem öyle 

rastgele bir problem değildir. ‘Diyalektik, tasımsal tanıtlamalarını, kaçık 

tipten insanların hayalleri gibi, gelişigüzel materyallerden kurmaz, fakat 

tartışma gerektiren malzemelerden kurar.”19 

Sokrates’in konu edindiği diyalektik problemler gelişigüzel seçilmiş de 

değildir. “Evet-hayır” şeklinde yanıtlanabilecek şekilde sorulan sorularla, 

ahlaki erdemler sorununa odaklanan Sokrates’in amacı, sorunlara çözüm 

üretmek ya da sofistlerin eristik tekniğiyle yaptıkları gibi kendi 

düşüncelerini kabul ettirmek değil, sorunların farkına varılmasını 

sağlamak, aydınlatmaktır. O’na göre, bütün insanlar ruhlarında var olan 

‘ortak doğruları’, açığa çıkarmak (aletheia) ‘bilinir hale getirmek’ 

suretiyle,  değişmeyene, öze ait bilginin, epistemenin oluşması için soyut 

kavramların doğruluklarının sınanması, onların doğru bir şekilde 

tanımlanması zorunludur. Bu tür bir bilgiyi sağlayan bilimsel çalışmanın 

amacı, duyumla kazanılan tek tek tasarımların bir koleksiyonunu elde 

etmek değil, kavramlar oluşturmaktır. Sokrates’e göre, “…birbirinden ne 

kadar ayrı olurlarsa olsunlar hepsinde bir olup bunların erdem olmasını 

                                                           
17Engin Delice, ‘Aristoteles’in Diyalektik Teorisinin Kavramları’, Felsefelogos (Diyalektik 

ve Yöntem), Yıl:11, Sayı:35-36, İstanbul 2008, s.11. 
18 Delice, agm, s.22-23. 
19 Delice, agm, s.23. 
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sağlayan genel bir öz vardır. Erdem nedir sorusuna verilecek cevabın doğru 

olabilmesi, erdemin ne olduğunun anlaşılması için bu öz, göz önünde 

tutulmalıdır.” (Menon, 72c) Kavramın belirlenmesi de sınırlarının 

saptanmasına, kesin tanımın ortaya konulmasına bağlıdır. Kavramsal 

tanım yapılarak nesnenin özü bilinebilir. Çünkü bilgi tümele bağlıdır ve 

bütün insanlar sadece tümel kavramlar üzerinde anlaşabilir. Sokrates’in 

bilgiyi elde etme de kullandığı yönteme günümüzdeki anlamda olmasa bile 

tümevarım denmektedir. Bilimlerin gelişmesinde yani tümel kavramların 

oluşturulmasında en önemli katkının, özü arayan Sokrates’in çalışmalarına 

ait olduğuna işaret eden Aristoteles’in ifadesiyle,  “…haklı olarak 

Sokrates’e mal edilebilecek iki başarı vardır: Tümevarımsal konuşmalar ve 

kavramsal tanım (ki bunların her ikisi de bilimin hareket noktasında 

bulunurlar.) (Metafizik, XIII. Kitap, 1078b, 25-30)20 İnsanlık konuları 

(örneğin, dindarlık, güzellik, adalet, cesaret, doğruluk ve eğrilik v.s.) 

üzerinde güzel konuşmalar yapan Sokrates’in21 yöntemi, en genel anlamda, 

pratik yaşama ilişkin sorunların farkına varmak suretiyle çözüm yollarını 

göstermeyi, nasıl yaşamalı? sorusuna yanıt getirerek, insan yaşamına 

anlam kazandırmayı ve yaşamı daha yaşanılır kılmayı amaçlamaktadır.  

Diyebiliriz ki, bu araştırma pratik anlamda bir zorunluluktur. Çünkü 

Weber’e göre, “… evrensele yükselmeye çalışmış olmak fikirlerin alacalı 

çokluğu altında, herkesin doğru ve değişmez fikrini, yalancı diyalektikçiler 

tarafından yolu şaşırtılan genel vicdanı yeniden bulmuş olmaktır. 

Entelektüel anarşi ortasında düşünceyi, sonuç çıkarmayı, tanım yapmayı 

öğretiyor ve kelimelere anlamlarını vererek, fikirlerin karışıklığına bir son 

vermeyi amaçlıyor… esas kelimeler üzerinde anlaşmaktı ve bunun içinde 

onları kesin olarak tanımlamak gerekiyordu ki, Sokrates bunda son derece 

usta idi… Bu tanımları dinleyicilerine hazır yapılmış olarak vermezdi; … 

ahlaki fikirlerin bütün ruhların içinde bulunduğuna, herkesin zihninin 

hakikatle dolu olduğuna, öğretimin ona yabancı bir şey vermediğine ve 

orada tohum halinde olanı uyandırmak, geliştirmekten başka bir şey 

yapmadığına inandığından, ‘manevi doğurtucu’  olmakla yetiniyor ve 

dinleyicilerini, hakiki tanımları bizzat bulmaya sevk etmekten zevk 

alıyordu.”22 Doğru bilgi önündeki en büyük engel, insanların boş 

kuruntuları, kibirleri ve bildiğini sanan insanın kendini beğenmişliğidir. 

Dolayısıyla bu soruşturma bilgiyi edinmede temel bir ön hazırlıktır.  

Sokrates, Sofist diyalogunda, hakikati yani doğruyu bulduran bu 

yöntemi, ‘sözlü öğretim sanatı’ olarak adlandırıyor ve biri daha sert ve 

diğeri daha yumuşak olan iki yolu olduğunu belirliyor. Daha sert olan ve 

geleneksel anlamda ataerkil bir saygınlığa sahip bu eğitimi kuşatan sanatın 

                                                           
20 Aristoteles, Metafizik, Çev: Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul 1996, s.539. 
21 Ksenophon, age, s.14-18. 
22 (Aktaran) Belgin Bora, Sokratik Elenchos Üzerine İnceleme, Cumhuriyet Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006, s.19.  
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birinci bölümünü uyarma sanatı oluşturur. Ancak uyarma ‘bilge olduğunu 

sanan ve öğrenmekten kaçınan’ bir mizaca sahip olan kişiye karşı çok 

başarılı olamaz. (Sofist, 230a) Bu yüzden kuruntudan kurtulmak için ikinci 

yolu tutarlar ki, ‘en iyi ve en akıllı ruh durumunu’ ortaya çıkaran (Sofist, 

230d)  bu sürecin özünü, arınma oluşturmaktadır. Sokrates şöyle der: 

 “Düşünmeksizin konuştuğu halde bir şey üzerinde doğru 

yargılar verdiğini sanan birine, o sarsıcı sorularını soruyorlar. 

Soruların bir şöyle bir böyle görünmesinden dolayı, konuşma 

sanatı gücüyle hem uzlaştırıp hem karşı karşıya getirdikleri, o 

kişinin düşüncelerindeki boşluğu görmek onlar için güç değildir. 

Böylelikle, aynı anda aynı nesnelerle ilgili olan ve aynı anlama 

gelse de ayrı nesnelerle aynı bağıntıyı kuran bu düşüncelerin 

birbiriyle çeliştiğini göstermeyi başarırlar… Böylece, o 

koskocaman ve katı kuruntularından kendilerini arındırırlar. Bu 

öyle bir arınmadır ki, ondan daha hoş bir arınmadan söz 

edilemez. Aynı zamanda, onu gerçekleştiren için başka hiçbir 

arınma ondan daha güvenilir değildir. Çünkü bu arınmayı 

kendilerinde gerçekleştirenler, bu konuda, tıpkı hekimlerin 

bedensel kürlerde yaptıklarının aynını başardıklarını 

düşünürler. Hekimlere göre, bedendeki engel aşılmazsa, beden 

kendisine verilen yiyeceklerden yararlanamaz. Ruh hakkındaki 

kanıları da aynıdır: Ruhun kendisine sunulan bilgi 

hazinelerinden yararlanması için, öncelikle yapılması gereken 

şudur: Karşı-koyan, karşısındakinin bildiğini sandığı şeyleri 

çürüterek onun kendi kendisinden utanmasını sağlama; böylece 

öğrenmeye engel olan boş-kuruntuları ondan uzaklaştırıp onu 

arındırmak ve o, gerçekte bildiği şeyleri bildiğine inanmalı… 

(T)üm arınma işlerinde en önemli ve en başta yapılması gereken 

şeyin çürütme olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu denemeden 

geçmeyen insan, büyük bir kral olsa da en büyük kusurlardan 

arınamaz.” (Sofist, 230a-e) 

Yukarıda işaret ettiği üzere “…çürütme yöntemine özbeöz sofistik 

adından başka bir adı vermemiz gerekir” (Sofist, 230b) diyen Sokrates, bu 

yöntemin Sofistlerin eristik yönteminden farklılığını ortaya koyar. Bu 

yöntem elenchos adını almaktadır. “Sokrates‟in felsefi anlayışında önemli 

bir işlev yüklenen, öncesiz ve sonrasız olduğuna inanılan ruhun, daha 

önceki yaşamında gördüğü hakikatlerin anımsamasını temel alan karşılıklı 

konuşmaya ya da diyalektiğe dayalı Sokratik yöntemin üç ana öğesinin 

olduğunu söylemek olasıdır. İlk öğe, Rorty gibi filozoflarca modern 

felsefenin de en temel yöntemi olarak görülen ve diyalektik diye nitelenen 

karşılıklı konuşmayla yanlışı kavramsal, dilsel çözümleme ve mantıksal 

tutarlılık gereği ayıklama; ikincisi, sorgulamalarla, önceden insan 

doğasında var olduğuna inanılan doğruyu doğurtma ya da anımsama 

kuramına referansla anımsatma; üçüncüsü ise, yöntemi uygulayan 
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Sokrates‟in kendisinin ve öğrencilerle yürüttüğü sorgulama sürecinin 

tanrısal kayranın ya da diamonion’un denetiminde olmasıdır. Bu üç öğenin 

toplamı Sokratik yöntemin ana kurgusunu oluşturmaktadır.”23     

Sokrates için asıl önemli olan, gerçek değer taşıyan bilgi, insanın kendi 

kendisi hakkındaki bilgisidir. Bu yüzden Sokrates’in felsefi 

araştırmalarının temeline “kendini bil” düsturunu yerleştirmesi suretiyle, 

insanın kendisi, felsefe tarihinde ilk olarak kesin bir şekilde inceleme 

konusu oluyordu. İnsanı anlamaya yönelik çalışmalarıyla ahlaki hayatın, 

erdemlerin (örneğin, adaletin, cesaretin, ölçülülüğün, dindarlığın v.s.) ne 

olduğunu açıklarken pek çok diyalogda (bknz. Savunma, 20e, 21a-d, 33a; 

Devlet, 337a-e, 338a-c; Menon, 71c;   Lakhes, 181d v.b.) ‘hiçbir şey 

bilmediğini’ söyleyerek işe başlamak onun ironisidir. Atina’da 

konuşmalarından hoşlananların yanı sıra, ondan kurtulmak isteyen pek çok 

kızgın adam olmasına aldırmadan “…bilge değillerken bilge olduklarını 

sanan kimseleri sınavdan geçirmesi için bu işi kendisine tanrının 

buyruğuyla, bilicilerle, düşlerle tanrının bir adama yerine getirilmesini 

istediği bir görevi verirken kullandığı bütün araçlarla iletilmiş …” 

(Savunma, 33c) olduğunu söylerdi. Şüphe ile yaklaştığı her şeyi eleştirir 

ve inceden inceye soruşturma konusu yapar. Sofistlerden farklı olarak, 

insan düşüncesinin kesin doğrulara ulaşabileceğine inanan Sokrates’e 

göre, iyilik, kötülük, erdem gibi ahlaki gerçekler insanlara ya da toplumlara 

göre değişen kavramlar olmamalıdır. Bu kavramlar düşüncenin metotlu bir 

şekilde ilerlemesiyle bilgisi sağlam bir şekilde edinilebilecek evrensel 

gerçeklerdir. Bu bilgiler insan ruhunda gizli olarak bulunuyordu. Önemli 

olan bu bilgileri uyandırmak ortaya çıkmalarına yardım etmekti. Sokrates, 

insanın ruhundaki “hakikati” yani “doğruyu” açığa çıkarma anlamında, 

kendi sanatına “maieutike” (doğurtma sanatı) adını vermişti. Sokrates, 

insanları sınarken, hiçbir konuda fikrini söylemediğini, bilgelik konusunda 

tıpkı ebeler gibi kısır olduğunu, daima sorduğu sorularla insanların 

zihinlerindeki doğruları açığa çıkardığını ve Tanrının kendisini başkalarını 

doğurtmaya zorladığını ileri sürerek, kendi sanatının özünü ve farklılığını 

şöyle ortaya koyar: “…sanatım kadınları değil, erkekleri doğurtur ve 

doğum esnasında dikkat erkeklerin vücutlarına değil, ruhlarına 

yönelmiştir. Fakat sanatımın en özgün yanı delikanlının ruhunun ortaya 

koyduğu ürün boş ve aldatıcı bir şey midir yoksa katışıksız ve gerçek bir 

şey midir, bunu kesin olarak araştırmak ve meydana çıkarmak yetisidir.” 

(Theaitetos, 150b-d) Bu süreçte özellikle Platon’un ilk dönem 

diyaloglarında izlediği bir prosedürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu adımlar 

şöyle ilerlemektedir: 

“a) Sokrates, kendisinin hiçbir şey bilmediğini söylerken 

karşısındaki tartışmacıyı yüceltir, onun bilgisinden yararlanmak 

                                                           
23 (file.///C:/Users/Admin/Desktop/hasan_aydın_sokratik_yöntem.pdf.). 
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istediğini söyler. b) Tartışma ilerledikçe, karşısındakinin 

bilgisizliği ortaya çıkarken, o sorduğu sorularla gerçekte hiç de 

bilgisiz olmadığı izlenimi yaratır. c) Sokrates böylelikle 

tartışmanın başlangıcındaki özgüveni dağıtır ve bilgisizliğinin 

bilincinde olmanın, öğrenmeye giden yolda atılması gereken ilk 

adım olduğunu gösterir.”24  

Takip edilen tüm bu adımlarda Sokrates’in amacı, alaycı bir tavırla 

muhatabının sağlam bilgiler ileri sürmediğini göstermekti. İlk adımında 

muhatabını tartışmaya girme konusunda ikna etmek vardır. Tartışmaya 

giren kişiyle aynı bilgisizlik seviyesinde araştırmaya başlamak son derece 

önemlidir. “Doğrusu ikimizin de güzel, iyi bir şey bildiğimiz yok belki; 

ama o hiçbir şey bilmezken bildiğini sanıyor… ben ondan daha bilgeyim, 

çünkü bilmediğim bir şeyi biliyor diye geçinmiyorum.” (Savunma, 21b-d) 

diyerek, ahlaki gerçeklikler hakkında sağlam ve herkes için geçerli bilgiler 

ileri sürmenin gerekliliğine ve aynı zamanda farkında olmanın önemine 

işaret etmekteydi. Çünkü Sokrates’e göre ahlaklı yani erdemli olmak bilgili 

olmakla aynı kavramlardır. “Ruhun gördüğü ve katlandığı bütün işleri 

yönelten akılsa, saadete erişilir; akıl değilse, bu işlerin sonu felakettir” 

(Menon 88c) diyen Sokrates’e göre, ‘erdem bir bilgidir’ (Menon 87d)  

‘İyiyi kötüden ayırma bilgisi’ olarak değerlendirilen erdem, kişinin 

kendisine daha mutlu bir hayatın zeminini de oluşturur.  

Değerlendirme ve Sonuç 

Yukarıda özünü ortaya koymaya çalıştığımız yöntem, Sokrates’in, 

tartışmacının ya da tartışmacıların daha önceden bildiği ancak farkında 

olmadığı bilgileri insan zihnini güdüleyici sorular sorarak açığa çıkaran, 

diğer bir deyişle bulduran bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bu sürece 

yönlendirilmiş keşif (Guided Discovery) adı verilir ki, bu, muhatabın belirli 

bir soruna yeni bir perspektif keşfetmesine yardımcı olan diğer tarafla 

diyalog kurma yöntemidir. Sokratik diyalog, sadece bilgilendirici olgusal 

bir konuşmadan farklı olarak, birbirine yanıt olarak söylenen bir dizi öznel 

tutum, görüş ve değerlendirme yansıması sayesinde konuşmanın en 

gelişmiş biçimi olarak tanımlanır. Sokratik diyalog, genellikle bir tür 

kişisel kararlılık eşliğinde ortaya çıkan ve felsefede mecazi anlamda, 

konuşma yoluyla gerçek ya da duyu arayışında kullanılan sözlü iletişimin 

spesifik bir formudur. Sokratik diyalog, Sokrates'in öğrencilerini bir 

diyalog yoluyla bilgiye yönlendirmesi için kullandığı prosedürdür. 

Günümüzde eğitim alanında ve Davranışçı Psikolojik Terapi sürecinde 

hastanın tedavi sırasında kendi sorunlarının farkına vardırmayı sağlayan 

bir teknik olarak yaygın bir şekilde kullanıldığını gördüğümüz Sokratik 

sorgulama esnasında amaç, başkalarının belirli bir soruna ilişkin görüşünü 

                                                           
24 Özgür Özdemir, Antikçağda Diyalektik Düşünce, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2009, s.35. 
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genişletmek ve sonrasında görüşünü değiştirmek konusunda yardımcı 

olmaktır. Sokratik diyalogda, partnerinin belli bir bakış açısını keşfetmesi 

için gerçekte muhatabın bilebileceği ancak henüz farkında olmadığı 

bilginin farkına varması hedeflenir. Sokratik sorgulama, danışanın ya da 

tartışmacının iyice dinlenilmesinden sonra sorunun tanımlanması, 

inceleme, değerlendirme yapmak suretiyle yeni alternatif tanımlar bulma, 

açığa çıkan yeni bilgiler ışığında yeni tanımlar yapma ve böylece çelişkili 

düşünceleri çürüterek, sonuca varma ve uygulama aşamalarından oluşur. 

Bu aşamalar sırasında bilgi edinmek amacıyla bir seri soru sorulur. Bu soru 

tipleri; çeviri soruları, yorum soruları, geçmişteki benzer durumlara ilişkin 

uygulama soruları, analitik sorular ve analiz ve sentez sorularıdır. Erken 

dönem diyaloglarında, Sokrates, kesinlikle bir şey bildiklerine inanan 

insanlarla konuşmuş, sorularıyla sözde bilgilerini tartıştığı ve daha derin 

bir anlayış ve bakış açısına yönelttiği görülmüştür. Bu yönüyle gerçekte 

Sokrates, insanları, varsayımlarına güvenmeyen, onları, gerçekten 

anlamak için, düşünmeleri gerektiğini anlamalarına yönlendiren bir 

unsurdur. Sokrates, aslında cevaplar, sorular sorulmadan önce bilinen bir 

gelenekten (veya mitten) uyanan Yunan kişiliğini sembolize eder.25  

Başlarken de sorduğumuz o soruyu tekrar soralım: Modern dünyada 

insanın kaybettiği şey nedir? Böyle bir soruya modern dünyada insanın 

kaybettiği şey elbette “mutlak iyi”ye ilişkin bilgi ve insanın kendisiyle olan 

bağıdır diye cevap vereceğiz. Günümüz insanı modern dönemden beri, 

kendi üzerine düşünmeyi unutmuştur. Siyasal bakımdan içinde 

yaşadığımız modern dünyanın, ilk atom bombalarının atılmasıyla 

doğduğuna26 işaret eden Arendt’e göre, insanın sahip olduğu en yüksek ve 

belki de en saf etkinliği, düşünme etkinliğidir. Günümüzde hem bireylerin 

hem de özelliklede eşitlikçi çağdaş demokratik bir toplumun hayatında 

belirleyici olan ve temel karakteristiği haline gelen ‘düşünmeme haline’ 

ilişkin belirlemesi şöyledir: “Burada söz konusu olan şey kesinlikle 

düşünmektir ve bana öyle geliyor ki, düşünmeme hali –gaflet içindeki bir 

umursamazlık ya da dumura uğramış bir zihin ya da koflaşmış ‘doğruları’ 

tasasızca terennüm eden bu hal- zamanımızın en bariz özellikleri 

arasındadır. O nedenle önerdiğim şey aslında çok basittir: Hiçbir şey 

yaptıklarımızı düşünmekten daha önemli değildir.”27 Glover’ın ifade ettiği 

üzere, Atom bombasının yapan bilim adamları ve diğer görevlileri 

dizginleyebilecek tek şey ahlaki kimlik duygusuydu. Ancak uzaklık 

düşüncesinin, hem sempatiyi hem de sorumluluk duygusunu azalttığına ve 

                                                           
25Jana Vyskočilová &, Ján Praško, ‘Socratic Dialogue and Guided Discovery in Cognitive 

Behavioral Supervision’,  Activitas Nervosa Superior Rediviva Volume 54, No. 1, 2012, 

s.36; M.H. Türkçapar (ve arkadaşları), ‘Guided Discovery with Sokratic Questioning’, 

Bilişsel Davranışçı Psikoterepi ve Araştırmalar Dergisi, JCBPR, 2015,1, s.47-53. 
26 Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, Çev: Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul 

2003, s.33. 
27 Arendt, age, s.32-33. 
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atılan ilk bombayla birlikte ahlaki kimlik duygusunun da dibe vurmuş 

olduğuna işaret eden Glover’a göre, “(y)aşanacak dehşet sizinle doğrudan 

ilgi olmadığında, bir katliamda yer almak, kendi gözünüzdeki merhametli 

ve insancıl görüntünüzü daha az tehdit eder. Kişisel sorumluluk duygusunu 

azaltmak, ahlaki kimliğin sınırlayıcı etkilerini zayıflatmaktadır. Atom 

bombası meselesinde kişisel sorumluluk duygusu, uzaklık, baştan savma 

nedeniyle zayıflatılmış, ancak her şeyin ötesinde asıl zayıflatıcı etken, 

bombanın kullanılmasına yönelik katkıların birçok kişi tarafından 

paylaşılması olmuştur.”28  

Asıl sorun bizi biz yapan başka bir ifadeyle, ahlaki bir özne haline 

getiren kendimizle ve geçmişimizle olan bağımızı koparmış olmamızdır. 

Gerçekte “… (k)endimizi biçimlendirecek kapsama sahibiz. Gelecekteki 

hareketlerimizi, geçmişimizin seçilen bölümlerini öne çıkarıp ömrümüz 

boyunca kendimizi şekillendirmek için kullanabiliriz.”29 Ne var ki, 

yukarıda da ifade edildiği üzere ötekinin varlığı kabul edilmeden kendimizi 

gerçekleştirmek ve ahlaki özneye dönüşmek mümkün görünmüyor. 

Örneğin, Arendt, modernizmin, siyasal olanın halatlarını kopartarak, 

özgürlüğü ve düşünme etkinliğini, şiddet araçlarına sahip olan, insanlığın 

geleceğini tehdit eden ve ayrıca da özgürlük, adalet, eşitlik, iktidar gibi 

siyasal kavramların içini boşaltan ve siyasal dünyada istediğini yapma 

erkleri olan küçük bir grubun/grupların işi haline getirmekte olduğunu 

düşünmektedir. İnsanlık Durumu adlı eserinde Antik Yunan’da siyasetin, 

şiddet öncesi bir durumu ifade ettiğine işaret eden Arendt’e göre, 20. 

yüzyılla birlikte gelişen teknoloji, şiddet araçlarının artması ve 

güçlenmesine neden olmuş, dolayısıyla da siyasal alan dışlanmış; yargının 

ve adalet geleneğinin tarihi ile iç içe olan siyaset çağdaş yüzyılda şiddet 

araçlarından dolayı kaybolmaya başlamıştır. Söz ile eylemi aynı 

mertebeden ve aynı cinsten gören Arendt’e göre,  suskunluk da bir şiddet 

gösterimidir. “Modern dünyadaki şiddetin aksine antik Yunan’da halis 

şiddet, suskunluktur ve bundan dolayı asla büyük olamaz. İnsanların bütün 

yaşamlarını siyasal alanda, eylem ve konuşma halinde geçirebilmeleri 

ancak kent-devletinin kuruluşu ile mümkün olmakla birlikte insani yaşam 

içerisinde, bu iki yetinin üstün olduğu düşüncesi Sokrates öncesi 

düşüncede de görülür. Bu anlamda siyasal eğitimin iki asli konusu olan 

savaş sanatı ve konuşma (rhetoric/söz) Antikitenin geç dönemlerinde bile 

polis-öncesi eski geleneğe bağlı kalmıştı. Modern anlıktan farklı olarak 

sözlerin büyük görülmesinin sebebi büyük fikirleri dile getiriyor olmaları 

değil, büyük sözlerin, mağrurun sert darbelerini boşa çıkarmak, ona 

haddini bildirmek gibi bir niteliği olmasıdır. Tamamen politize olmuş bir 

toplumda yani, Eski Yunan’da bir polis içerisinde yaşamak, siyasal olmak, 

                                                           
28 Jonathan Glover, İnsanlık (Yirminci Yüzyılın Ahlaki Tarihi), Çev: Ayla Okyayuz Yazal, 

Phoenix Yayınevi, Ankara 2003, 1. Baskı, s. 153. 
29 Glover, age, s.19. 
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her şeyden önce kararların zor ve şiddet kullanmak yoluyla değil, 

kelimelerle, konuşmayla ve ikna yoluyla alınması anlamına geliyordu.” 30 

Sokrates ileri sürdüğü ilkeler ve elenchos yöntemiyle ahlak felsefesi 

alanında ilk bilimsel inceleme yolunu açmıştır. Ahlak felsefesindeki bu 

akılcı tutumu (rasyonalist) ve felsefeyi bir çeşit kendi kendine dönmüş ve 

bilinçlenmiş bir düşünce olarak ortaya koyması Sokrates’i felsefi anlamda 

diyalog sürecine verdiği önem bu günün dünyası için de ufuk açıcı bir 

hatırlatma aracı olabilir kanaatindeyiz. Çünkü, diyalog sürecinde ortaya 

çıkan elenchos yönteminde amaç, hataların (doxa’yı) tecrübenin 

süzgecinden geçirilip bilgiyi, incelenen objenin alanına uygun bir hale 

getirilmesi ve bir prensibe bağlayarak açıklanmasıdır. İnsanlar tek tek 

olgusal durumlardan ziyade ilkeler üzerin de daha kolay bir uzlaşmaya 

varabilirler. Bilgi ancak kalıcı olan bu ilkelere bağlı olarak ilerler. 

Dolayısıyla günümüzde modernden ziyade postmodern insanın önünde 

bireysel, toplumsal ve toplumlararası ilişkilerde bir uzlaşma yolu açma 

kapasitesine sahip olduğunu öngörebiliriz. Temelde bireyler arası 

iletişimde günlük hayatta insanlar kendilerine hazır sunulan bilgiler 

üzerinde çok düşünmeden kabul edilmiş gerçekler üzerinden etkileşimde 

bulunurlar. Hâlbuki diyalog, iki ya da daha fazla kişi arasında bir 

etkileşime neden olurken, insanları, düşünmeye ve fikirlerdeki çelişkileri 

görmeye yöneltir. Sokrates’e göre, insan sadece bilen bir varlık değildir. 

Bilgisini yöneten, bilgisi ile geçmişi ve geleceğini kıyaslayan, bağ kuran 

ve sadece bilgi ile ilerleyebilen bir varlıktır. İnsanın bilgisi de doğru ve 

yanlışlarla doludur. Bilginin ilerleyebilmesinin önünde engeller oluşturan 

yanlışların daha doğrusu önyargıların, kuruntuların ayıklanması gerekir. 

Elenchos yönteminin amacı da burada saklıdır. Doğrunun yani hakikatin 

bulunması ve ahlaki kavramların üzerinde uzlaşmaya varılması amacıyla 

yürütülen soruşturmada, tanımların son şekli verilmiş değildir. Çünkü her 

doğru beraberinde başka doğrularında var olduğunu ve bulunmasını 

gerektiğini bize gösterir. Sokrates’in, elenchos yöntemi ile ulaşmak 

istediği bilgi, apriori bir kavrayış sonucunda elde edilen apriori bilgidir. 

Apriori bilgi, kanunların doğru açıklanmasında insan bilgisinin binlerce 

yıllık emeği sonucunda ulaştığı bilimsel seviyeyi ifade eder. Doğruya 

ilişkin bilgi, diyalog sürecine dâhil olan tüm bireylerin kesinlikle birlikte 

çalışmasını gerektirir.  Burada bize gösterilen şey, aslında bilginin 

ilerlemesinde hiç kimsenin ayrıcalıklı bir konumu olmadığıdır. 

Diyalog, bir düşünme yöntemidir ve sosyal diyalog sırasında birey ya 

da grup, düşünmeyi kabul eder. Bu anlamda diyalog, diğer kişi ya da 

grubun düşünmesi için yardımcı bir araçtır. Tartışma sürecinde, 

katılımcılar ya da yetkililer kendi deneyimlerini ve görüşlerini inşa 

                                                           
30 Aktaran Karagöz Yeke, Yıldız, ‘Hannah Arendt: Siyaset ve Demokraside İlksele Dönüş’, 

Felsefelogos, S.35-36, Yıl: 11, Eylül 2008, s.276-278. 
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etmekten ziyade, tüm görüşleri, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. En 

genel anlamda diyalogun amacı, kural olarak, yeni bir görünüm bulmaktır. 

Çoğunlukla olası tüm görüşlerin tartışılması yoluyla bir uzlaşmaya 

varılmıştır. Grup diyaloğu, hedefine hemen ulaşmayı ya da “genel 

bilgeliğe” ulaşmayı değil, yanıtı birlikte aramayı hedeflemektedir. 1923 

yılında varoluşçu filozof Martin Buber, diyaloğu, insanın kendi boyutunun, 

derinliğinin ve yaratıcılığının açılmasına izin veren insanlarla yakın bir 

ilişkinin en önemli formu olarak tanımlamıştır.  Ben ve öteki ile bireysel 

bir ilişki felsefesinde size bir çağrı vardır. Buber’e göre, diyalog duygusu, 

sadece entelektüel yarar değil, özellikle insan ve ortak olarak ötekinin 

tanınmasını, bir kişinin farkındalık ve yaratıcılığının ortaya çıkmasını 

sağlayan bir ilişkinin temeli, ifadedir. “Ben-sen” ilişkisinde, öteki, 

bağımsız özerk, özgür (“müstakil”) varlık olarak tanınır. Eğer biri 

karşılaşmak ve diğerine yaklaşmak istiyorsa, kendisine hitap etmeli ve 

diğerinin kendisi hakkında ne söyleyeceğini beklemelidir. Diyalog 

sürecinde ilişkinin tipik bir tezahürü, mahremiyet, samimiyet ve ötekine 

saygıdır. Diyalog sürecinde ileri sürülen düşünceler kimsenin mülkiyeti 

değildir. Ancak diyalog, düşüncenin, fikirlerin gelişmesi ve birbirine 

bağlanma kapasitesini açığa çıkaran bir uyarıcıdır.31  

Öte yandan, insanlığın önünde sorunların diyalog yoluyla çözülmesi 

gerektiğine dair önemli bir örnek ve başlangıç noktası teşkil eden ve 

hakikati bulduran kendi yöntemini, ‘sözlü öğretim sanatı’ olarak 

adlandıran Sokrates'in metodunun, eksiklik ve kusurlardan uzak 

olmadığını da söylemeliyiz. Modern felsefede, Sokrates'in metodunun 

Alman filozof Leonard Nelson ve sonrasında öğrencileri, tarafından 

sürdürüldüğünü görürüz. Sokratik yöntemin sınırlı bir etkiye sahip 

olduğuna işaret eden Nelson'a göre, bu yöntemde, kişinin kendi görüşünün 

oluşturulmasında hiç bir dış otoritenin etkisi yoktur. Çünkü insanın kendi 

düşüncesinin oluşumuna yol açan stres, doğal bilimin aksine felsefi 

gerçeğin nesnel gerçekler ile değil, bir kişinin kendi fikirleriyle ilgili 

olmasından kaynaklanır. O’na göre, bu yöntem, sadece düşünceyi 

güçlendirmek ve felsefe yapma sanatını öğretmek gibi sınırlı bir etkiye 

sahipti ve bu yöntemde, öğretmenin en önemli görevi, sadece öğrenciyi 

etkilemekti. Metodun en önemli öğesi, muhatabın Sokrates’in sorularının 

cevaplarını bilmediğini kabul etmesi ve sorunun başından beri bilinip 

bilinmediğini sorması sonucu ortaya çıkan aporia (şüphe, şaşkınlık, itiraz, 

şaşkınlık)’dır. Ancak onun yöntemi olumludur ve kişiyi sürekli bir şüphe 

içinde bırakmaz. Muhatabın sorunu keşfetmesi için, Sokrates, sorularını 

kullanarak ona aporia için rehberlik etmek zorundadır. Sokrates tarafından 

çoğunlukla sorulan etik sorular açık olma eğilimindedir ve cevaplar basitçe 

yanlış-doğru olarak etiketlenemez. Buradaki amaç, ortak refleksif ve 

eleştirel düşünmeyi öğretmektir. Diyalogun özü, diğer kişide, Sokrates’in 

                                                           
31 Vyskočilová & Praško, age, s.37. 
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sorduğu sorunun cevabını öğrenme arzusunu uyandırması gereken bir 

uyarıdır. Sonuç olarak aporia bilgi eksikliği olarak hissedilir, boşluğu 

aşmak için bir arzu uyandırır. Sokratik yöntem, sadece bir takım ilkelere 

kesinlikle uyulması durumunda etkilidir. Bu nedenle, sosyal diyalog 

“kısmen” yürütülemez olarak görülebilir. 32  

Sokratik metodun sınırlılığına işaret eden diğer bir yazar da Vlastos’tur. 

Vlastos’a göre, Sokrates’in doğruya ilişkin açıklamaları, yani metodu, 

kesinlikle, onun, doğru inancı üzerine kurulmuştur. “Sokrates’in ‘bilgi” 

olarak adlandırdığı şeyin, ahlaki iyilik için hem gerekli hem de yeterli 

olduğu düşündüğü(nü)…”33  İfade eden Vlastos’a göre, Sokrates’in bu 

düşüncesi “absürttür”.34 Metodu, “Sokratik yolun, bir kişinin ruhunu 

korumanın tek yolu olduğunu düşünmüyorum”35 sözleriyle eleştiren 

Vlastos’a göre, insan ruhunu geliştirme konusunda, Sokrates’in ve onun 

yönteminin, insanlığın büyük başarıları arasında sayılamayacağı gibi bu 

başarılara büyük bir katkısından da söz edilemez. Çünkü o, kendisini ve 

başkalarını sözde yorulmaz bir şekilde inceleyen ve yeniden-inceleyen, bir 

agnostik değildi, sadece ahlaki doğrular üzerinde konuşan bir vaiz ve bir 

öğretmendi.36 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, kendi içinde eksiklikleri var olmakla 

birlikte hatta Batı felsefesinde pek çokları için Sokrates’in gerçekte bir 

yönteminin olup olmadığı meselesi kuşku konusu olsa da,37 geçmiş ve 

geleceğin halatlarının koptuğu, savaşların ve hataların şiddet yoluyla tekrar 

edildiği günümüz yaşamında, Sokrates’in ahlaki kimlik duygusunun dibe 

vurduğunu hatırlatan diyalog yöntemi, yeniden değerlendirilmeye değer 

görünüyor. Bu gün, hem birey hem de toplumların sanal dünyada ‘sanal 

gerçeklik’ gibi bir kandırmacanın içinde kaybolmuş yaşamlarından söz 

etmek zorundayız. Sosyal medya ’sözde diyalog’ yanılsamasıyla hayatın 

her anını kaplamış, yalnız bireyler ve toplumlar yaratmıştır. Yaptıklarının 

sorumluluğunu üstlenmekten uzak bireyler artık ahlaki özneler değildir. 

Savaşlar, katliamlar, insan hakları ihlalleri bize çok uzak. Diyalog, hem 

bireyler hem de toplumlar için monologa dönüşmüş durumda. Erdemler 

üzerine kısa süreli düşünmeler sonunda geri dönülen yer, yine sanal 

                                                           
32Vyskočilová&Praško, age,s.36-37; Kelley L. Ross, ‘The Sokratic Method, by Leonard 

Nelson’,(EditorialNote),file:///E:/The%20Socratic%20Method,%20by%20Leonard%20N

elson.htm, (19.03.2018). 
32 Bknz. Bora, agt.,s. 47 vd.  
33Gregory Vlastos, “İntroduction: The Paradox of Sokrates”, The Philosophy of Sokrates 

(A Collection of Critical Essays), Edited by Gregory Vlastos, Palgrave Macmillan 1971, 

s.15. 
34 Vlastos, age, s.15-16. 
35 Vlastos, age, s.15 vd.  
36 Vlastos, age, s.19. 
37 Bknz.Garry Alan Scott, (Edited), Does Sokrates Have a Method? (Rethinking the 

Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond), Pennysylvania State University Press, 

Pennysylvania/USA 2002. 
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gerçeklik dünyası. Dünya kaynaklarının adil paylaşılmadığı, ezilen 

toplumların çığlıklarının görmezden gelindiği dünyada, diyalog ve herkes 

için geçerli olan aletheia’yı yani hakikati bulmak bir zorunluluktur. Tüm 

insanların ortak çalışmasının ürünü olan uygarlığın, tek bir toplumun 

bizatihi kendi başarısı olarak görüldüğü taraflı bakışın sonu herkes için 

felakettir. Batı toplumları ve Doğu toplumları arasındaki diyalog çağrısı, 

herkes için doğru olanı açığa çıkarma, yeniden keşfetme çağrısıdır. Bu 

çağrının yaklaşık 2500 yıl öncesinden mimarı olan Sokrates’in izinde, her 

ahlaki öznenin görevi olan şöyle bir soruyu sorarak bitirelim; Önyargısız 

bir şekilde ötekini kabul ederek sorumluluk üstlenme zamanı gelmedi mi? 

Şimdi değilse ne zaman?      
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İNTERAKTİF BELGESEL VE FUTBOL: UMUT ARAYIŞINDA 

OLAN BİR TAKIM: "TEAM GAZA" 

Interactive Documentary and Football: The Team Searching for 

Hope:“Team Gaza” 

Cem YÜCETÜRK &Yusuf Bahadır KESKİN 

 

1. Giriş 

Teknoloji hayatın her alanını şekillendirdiği gibi sanat ürünlerini de 

şekillendirerek farklı anlatım biçimleri ve yeni tüketici deneyimleri 

sunmaktadır. Teknolojik ve ekonomik gelişmelerle birlikte yeni bir anlatım 

formu olarak karşımıza çıkan interaktif belgeseller izleyicilere farklı 

deneyimler yaşatma imkanı sağlamıştır. Bir interaktif belgesel ürünü olan 

"Team Gaza" adlı belgeselin anlatı özelliklerini açıklamak ve belgeselin 

temel unsuru olan futbolun Gazze'de insanları nasıl etkilediği hakkında 

bilgi vermek bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Günümüzde iletişimin demokratikleşmesi ile birlikte üretici ve tüketici 

arasındaki bilgi asimetrisinin ortadan kalkması, geleneksel yayıncılık 

modellerinin yanına yeni teknolojilerle ortaya konulan yeni medya 

ürünlerinin eklenmesine neden olmuştur. Yeni medya ile birlikte yıllar 

içinde ortaya çıkan teknolojik, sosyolojik, ekonomik ve yasal faktörler 

medya üretiminin de demokratikleşmesini sağlamış ve Alvin Toffler'ın 

"üreten tüketici" kavramını tekrardan hatırlamamızı sağlamıştır. 

Yeni medya teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği ve yaygınlaştığı 

dünyada medya tüketicileri yalnızca tüketmekle yetinmeyip, kendi 

üretimlerini yeni medya araçları ile yayınlayabilme şansına 

kavuşmuşlardır. İzleyicilerin aynı zamanda birer medya üreticisine 

dönüştüğü ortamlar, sıradan kullanıcıların içerik üretme motivasyonlarını 

yükselterek, hem üretilen içeriğin niceliğinin artması hem de medya 

tüketimi konusunda izleyicilerin oldukça seçici olmasını sağlamıştır. 

Günümüzde medya tüketicileri, izlemekle sınırlı kalmayıp yaratım 

sürecine dahil olmanın anlamını sorgulayacak tartışma ortamlarını 

etkileyici bulmaya başlamışlardır. İnteraktif belgeseller de bu ortamlardan 

biridir (Ocak, 2012). İzleyicinin yeni kavrayışlar, algılayışlar ve 

hissetmeler geliştirmesini amaçlayan interaktif belgeseller ilgi çekici 

görselliklerle donatılmış sanatsal ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dijital teknolojinin belgesel film üzerindeki olumlu etkilerinin yanında, 

bu konuya iyimser yaklaşmayan bir kesim de mevcuttur. Belgesel film 
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tanımına giremeyecek biçim ve içerikte olan videoların belgesel film gibi 

algılanması söz konusu olabilir ve bu yüzden de belgesel filme uzun 

vadede zarar verebilme ihtimali oluşmaktadır. Bunun yanında etik ve 

estetik konularda da dijitalleşmenin getirdiği olumsuzluklar alanda 

problem oluşturmaktadır (Arda, 2015). 

İnteraktif belgesellere ilişkin birçok araştırmada, izleyicinin karakterini 

değiştirip 'kullanıcı' haline gelmesinden bahsetmektedir. Seyirciler 

kullanıcı olarak filmin yüzeyinde, alanında gezinerek interaktif belgesel ile 

etkileşime girerler. Bu gezinme sırasında, seçenekler veya alternatifler 

arasında seçim yapar ve dolayısıyla hikaye doğrusal olmayan bir biçimde, 

kullanıcı davranışları ile ortaya çıkar (Ocak, 2014).  

İnteraktiflik, ideolojik düzeyde yeni medyanın en önemli katma değer 

özelliklerinden biridir. Geleneksel medyanın izleyiciyi pasifleştirdiği 

durumlarda yeni medya, interaktiflik yani etkileşim imkânı sunmaktadır. 

Bireyselleştirilmiş medya kullanımı daha fazla seçenek şansı, medya 

metinleriyle daha güçlü bir kullanıcı katılımı hissi, bilgi kaynaklarıyla daha 

bağımsız bir ilişki anlamına gelmektedir (Lister, 2009). 

İnteraktif belgesel, geleneksel belgeselden dört ayrı spesifik özellikle 

farklılaşmaktadır (Harvey, 2012). 

1) Anlatıcı:  İnteraktif belgeselde mutlaka tek bir anlatıcı bakış açısı,  

sesi veya yaratıcı bir ekibin bulunmasına ihtiyaç yoktur.  

2) Doğrusal Olmama: Birden fazla hikâye, eşzamanlı olarak 

deneyimlenebilir. Geleneksel anlatıdaki giriş, gelişme ve sonuç bölümleri 

belirsizdir. Bu durumun seçimi seyirciye bırakılmaktadır.  

3) Aktif Görme: Geleneksel belgeselden farklı olarak izleyiciye sadece 

izin verilmez. Çoğu zaman içerik ve yapıya ilişkin seçimleri aracılığıyla 

interaktif belgeselin durmadan dönüşüme uğrayan üretiminde devamlı bir 

katkı sağlaması beklenmektedir.  

4) Gerçeğe İlişkin Beklentiler: İnteraktif belgeseller genelde filmdeki 

‘küresel’ kültürel veya sosyal gerçeği yakalama fikri etrafında sorular 

ortaya koymaktadır (Harvey, 2012: 191-192). 

İletişim süreci temel olarak bir gönderici, mesaj ve alıcıdan oluşmaktır. 

Bu doğrultuda yeni medyanın aktarım kanallarıyla alıcıların aktif konuma 

gelmesinin ve geri bildirim sürecinin daha hızlı ve kolay şekilde 

gerçekleşmesinin en temel sebebi interaktifliktir (Kuruoğlu ve Akçora, 

2017). 

Araştırma kapsamında incelenecek olan ve interaktif belgesel 

özelliklerini barındıran film "Team Gaza" adlı belgeseldir. Araştırmada 

öncelikle belgeselin konusu incelenecektir. Belgesel, bir futbol takımı 

içinde farklı hayalleri ve amaçları olan insanların hayatlarını 
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anlatmaktadır. Belgeseldeki karakterlerin ortak noktası ise futboldur. Bu 

bağlamda futbolun toplumsal rolü ve medya ile ilişkisi de incelenecektir. 

Belgeselin bugün “dünyanın en büyük açık hava hapishanesi” olarak 

gösterebileceğimiz Gazze’de çekilmiş olması sosyolojik olarak konuyu 

özel kılmaktadır. 

2. "Team Gaza" Belgeseli Hakkında 

Team Gaza" Hollandalı yönetmenler Frederick Mansell ve Laurens 

Samsom tarafından 2016 yılında yapılmıştır. Belgesel umut ve mutluluk 

arayışında olan 6 insanın hayatını göstermektedir. Bu insanlar futbol 

sahasında ortak amaçlara sahip olsalar da saha dışında herkesin farklı 

amaçları vardır. Belgesele kendi internet sitesinden ulaşmak mümkündür. 

İnternet sitesine girildiğinde 98 saniyelik bir video bulunmaktadır. Bu 

videoda Gazzeli bir anlatıcı tarafından kısa bir ön bilgi verilmekte ve aynı 

zamanda belgeselde yer alan karakterler gösterilmektedir. Video bittikten 

sonra izleyiciye 6 karakter arasından hangisini seçmek istediği sorulur. 

Belgeseldeki karakterlerin her birinin amacı tek cümle ile belirtilmektedir. 

Kimisi kaçmak, kimisi savaşmak, kimisi ise evlenmek istemektedir. Karar 

vermek için 7 izleyiciye soruluk bir test sunulur. Bu test tamamen 

izleyicinin kişisel hayatı ile ilgilidir. Dolayısıyla test sonucunda çıkan 

belgesel karakteri ile izleyici arasında duygusal bağ kurmak ve empati 

duygusunu ön plana çıkarmak amaçlanmıştır.  

Karakterlerden birisi seçilince belgesel başlar. Belgeselde bir üst ses ya 

da anlatıcı bulunmamaktadır. Karakterler izleyici ile doğrudan 

konuşmazlar. Her biri kendi günlük hayatını yaşamaktadır. Kapalı uçlu 

anlatım olmadığından karakterler hakkında yorumlar tamamen izleyiciye 

bırakılmıştır. Yönetmenin izleyiciyi yönlendirmesi söz konusu değildir.  

Her karakterin hikayesi 4 farklı bölümde anlatılmaktadır. Her 

bölümden sonra bir futbol maçı bölümü yerleştirilmiştir. Bütün 

karakterlerdeki ortak bölümler bu futbol maçlarıdır. Hepsinde aynı maçlar 

ve aynı görüntüler gösterilmektedir. Seçilen karakterin istenilen bölümü 

açılıp izlenilebilir, karakterler arasında geçiş yapılabilmektedir. 

Dolayısıyla doğrusal bir anlatım bulunmamaktadır. İzleyici istediği zaman 

müdahale edebilmektedir. Bölümlerin süresinin kısa olmasının yanında 

izleyici müdahalesine izin vermesi anlatımı dinamik kılmaktadır.  

"Team Gaza" çoklu yüzeye sahip bir belgeseldir. Belgeseli izlerken sağ 

alt köşeden çıkan bilgilendirme yazıları sayesinde hem karakterler hem de 

Gazze hakkında daha detaylı bilgilere ulaşma imkanı sunulmuştur. Gazze 

haritasında karakterlerin gittikleri yerleri görülebilmektedir. Facebook ve 

Twitter hesaplarından karakterlerin hikayeleri paylaşılabilmekte ve hatta 

onlara ulaşma şansına da sahip olunabilmektedir. Dolayısıyla "Team 

Gaza" geleneksel anlatım özelliklerini barındırmamaktadır. Bu sayede 

İsrail saldırıları sonrasında yaşanan kaos görüntülerinden daha ileri 



836 | Cem Yücetürk & Yusuf Bahadır Keskin 

 

giderek; oradaki gündelik hayatta yaşanan insani krizin boyutları da gözler 

önüne serilmektedir. 

3.Futbol Endüstrisi ve Filistin'de Futbol 

Futbol günümüzde halkın her kesiminin “en azından taraftar olarak” 

dahil olabildiği bir etkinlik olmaktan uzaklaşıp endüstriyel futbol adı 

altında büyük bir sermaye unsuruna dönüşmüştür. Futbolun taşıdığı mitsel, 

dinsel, sınıfsal özelliklerin yanı sıra, sembolik değerlerle kurduğu bağ, 

oyunun önemini arttırmıştır (Talimciler, 2008). Bununla birlikte 

taraftarlıkla müşterilik arasındaki sınırlar da yavaş yavaş ortadan 

kalkmaktadır.  

Dünyada yaşanan küreselleşmeye paralel olarak her geçen gün spor 

endüstrisi de büyümekte ve spora harcanan yatırımlar da artmaktadır. 

Dünyanın ünlü markaları ve işletmeleri sponsorluklar aracılığı ile reklam 

ve halkla ilişkiler çalışmalarında sporcuları kullanarak, kendilerini 

tanıtmak için yatırımlar yapmaktadırlar. Günümüzün kitle iletişim araçları 

ve özellikle medyanın etkisiyle karlı bir reklam ve tanıtım aracı haline 

gelen spor organizasyonlarının, geniş kitlelerin yoğun ilgisini çeken bir 

gösteri ve eğlence faaliyeti olarak tüketim sektörüne dönüştüğü 

söylenebilir. Diğer taraftan girişimciler için önemli miktarlarda finans 

hareketlerinin yaşandığı cazip bir ekonomik faaliyet alanı haline 

gelmektedir. Bu bağlamda spor medyasının da son yıllarda oldukça 

geliştiği görülmektedir. Artık yalnızca spor yayını yapan birçok gazetenin 

yanında, yalnızca spor yayınının yapıldığı televizyon kanalları ve internet 

siteleri de mevcuttur. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, özellikle 

internetin tüm dünyada yaygınlaşması, kitlelerin bilgiye ve habere 

ulaşmakta hiçbir zorluk yaşamaması sporun yalnızca ulusal anlamda değil 

aynı zamanda uluslararası alanda da bilinirliğini arttırmaktadır. Genç 

kuşak artık yalnızca kendi ülkesinde yıldız sporcuları değil aynı zamanda 

yurt dışındaki süper yıldızları takip etmekte ve kendilerine idol olarak 

görmektedirler.  

Dünyanın büyük şirketlerinde olduğu gibi, büyük kulüplerin de 

kulüpler adına geleceği planlayan, yatırımları yönlendiren, transferleri 

gerçekleştirenler profesyonel yöneticileri bulunmaktadır. 

Profesyonelleşme süreci, sportif etkinlikleri bir oyun olmaktan çıkartıp, 

ekonomik düzeyde işleyen bir alana dönüştürmüştür. Bunun sonucunda 

ise, kapitalist düzenin değerleri spor alanında egemen olmuş ve sporu 

biçimlendirmeye başlamıştır. Kazanma kültürü ve başarı elde etme arzusu 

her türlü sportif değerin önüne geçmiştir (Talimciler, 2008: 104). Bu 

açıdan sporun, küreselleşmenin hız kazanmasına hizmet ettiğini ve 

küreselleşme ve sporun aslında bir etkileşim içinde olduğu söylenebilir. 

Günümüzde spor, kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve geliştirici 

nitelikleriyle önemli bir hizmet sektörü olarak kabul görmektedir. Ayrıca, 
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günümüzün kitle iletişim araçları ve özellikle medyanın etkisiyle karlı bir 

reklam ve tanıtım aracı haline gelen spor; bir taraftan geniş kitlelerin yoğun 

ilgisini çeken bir gösteri ve eğlence faaliyeti olarak tüketim sektörüne 

dönüşmektedir. Diğer taraftan girişimciler için önemli miktarlarda finans 

hareketlerinin yaşandığı cazip bir ekonomik faaliyet alanı haline 

gelmektedir (Devecioğlu; 2005; 118).  

Sporun küresel bir endüstri olmasına bağlı olarak taraftarlık kavramı da 

dönüşüm geçirmektedir. Bilinen anlamıyla taraftar "sporcunun veya 

sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı kimse" 

olarak tanımlanırken, günümüzde taraftarlara müşteri muamelesi yapıldığı 

gözlemlenmektedir. İnsanlar artık yalnızca destekleri kulübe verdikleri 

manevi destekten çok maddi anlamda da kulübe olan katkıları önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda sadık taraftarlar destekleri takımların yalnızca 

televizyondan maçlarını izlemekle kalmayıp, bunun yanında kulüplerin 

çıkardığı lisanlı spor ürünlerini de alarak kulüplere maddi katkılarda da 

bulunmaktadır.  

Büyük tüketici guruplarının oluşmasını ve onların bir araya gelmesini 

sağlayan spor, aynı zamanda bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya 

başlayarak, hızla büyüyen tüketim toplumunun etkisi ile ticari bir boyut 

kazanmıştır. Spor endüstrisi, tüketiciler ya da spor organizasyonları için 

spor ürünleri üretmek, sağlamak veya var olan herhangi bir spor 

organizasyonunu ya da onun bir parçasını oluşturmaktır (Mullin, 2000). 

Kitle iletişim araçları için, spor kamuoyu çok önemli bir bölümü teşkil 

etmektedir. Eski ve yeni çalışmalar da göstermiştir ki, son yıllarda gelişen 

teknoloji, kitle iletişim araçlarının önünü açmış ve çok önemli noktalara 

gelmiştir. Ekonomik olarak da gelişen kitle iletişim araçlarının, spora artık 

büyük önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Hem spor faaliyetlerinden hem de 

spor faaliyetleri sırasındaki reklâm olaylarından büyük ekonomik güçler 

doğmuştur. Bunun sonucu kitle iletişim araçları, spora ihtiyaç duyarken 

spor olayları ve organizasyonlarında kendilerini topluma anlatabilmeleri 

açısından kitle iletişim araçlarına büyük ihtiyaçları vardır (Şahan ve Çınar, 

2001). 

Spor medyası, yeri geldiğinde etkin bir propaganda aracı olarak çok 

geniş ölçekli halk kitlelerini etkileyip, onları belirli hedefler doğrultusunda 

yönlendirebilecek bir güce sahiptir. Spor medyası, ulusal kültürün 

geliştirilmesini ve toplumda barış, dostluk, kardeşlik gibi duyguların 

yaratılmasını sağlayabilir. Aynı zamanda kültürel kimliği zayıflatmak veya 

ulusal birlik ve beraberliği yok etmek gibi tam tersi emellere de hizmet 

edebilir. Spor taraftarları arasında nefret tohumları ekip şiddeti körükleyip 

ve holiganizmi besleyebilir. Bu nedenle dördüncü güç olan spor medyası, 

müsabakalardan sonra kişileri kahraman ya da kurban seçmeyip; aksine 

spordan zevk almayı, sonunda alkış tutmayı öğretebilir (Ünsal, 2013). 
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Tüm bunlara rağmen futbol dünyanın her yerinde bir endüstri haline 

dönüşmemiş durumdadır. Bu yerlerden birisi de Filistin'dir. Ekonomik 

olarak futbol endüstrisine yatırım yapamayan ülkelerin futbolun toplum 

üstünde sağlayabileceği olumlu işlevlere odaklanması gerekmektedir. 

Filistin'de futbol çoğu insan için halen günlük sorunlarını bir nebze olsun 

unutabilecekleri ve hayattan keyif alabilecekleri bir aktivite olarak var 

olmaktadır.  

Diğer yandan Filistin'de futbol İsrail işgali nedeni ile hala uluslararası 

alana açılmakta sıkıntılar yaşamaktadır. 1998'de FIFA'nın Filistin Futbol 

Federasyonu'nu resmi olarak tanımaya başlamasına rağmen İsrail tarafında 

çoğu uluslararası turnuvalara katılmalarına izin verilmemektedir (Koçu, 

2015). Katıldıkları turnuvalarda ise herhangi bir başarı 

sağlayamamışlardır. 

4. Yöntem 

4.1 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmanın amacı araştırma kapsamında incelenecek olan  "Team 

Gaza" adlı interaktif belgeselde bir anlatıcı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

belgeselde yer alan karakterlerin hiçbiri vermek istedikleri mesajı 

doğrudan verememektedir. Mesajların izleyiciye ulaşıp ulaşmadığının 

incelenmesi amacıyla göstergebilimsel çözümleme yöntemi 

kullanılacaktır. İnteraktif belgeseller izleyicileri aktif birer kullanıcı haline 

getirerek onların belgeselle etkileşime girmelerini sağlamaktadır. 

Göstergebilimsel yöntem de aynı şekilde izleyicilerin zihinsel 

deneyimlerini ön planda tutması sebebi ile interaktif belgesellerin 

çözümlenmesinde uygun bir yöntem olduğu düşünülmüştür. Görüntülerin, 

izleyicinin empati yapmasını sağlayıp sağlamadığının ortaya çıkartılması 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda karakterlerden birisi seçilmiş ve o 

karakterin yer aldığı bölümlerden birer sahne seçilerek göstergebilimsel 

çözümleme yöntemi uygulanmıştır.  

4.1. Çalışmanın Metodolojisi 

Araştırma kapsamında “Team Gaza” isimli interaktif belgeselin 

göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır. Göstergebilimsel çözümleme 

yöntemi diğer çözümleme yöntemlerinden farklı olarak, alıcının 

konumuyla ilgilenir. Öncelikle göstergebilim “alıcı” terimi yerine 

“okuyucu” terimini tercih eder. Göstergebilim, metnin algılanmasında 

okuyucunun birçok süreç modelinin iddia ettiğinden çok daha aktif bir rol 

oynadığını kabul eder (Dağtaş, 2013). Göstergebilimsel çözümlemenin 

temelinde bir medya metninin belirgin anlamını değil, onun arkasında 

yatan anlamını okuma davranışı bulunmaktadır. Başka bir deyişle okuma 

davranışının amacı; açık olan anlamı kavramak değil, gerçekte ne anlama 

geldiğini araştırmaktır (İmançer ve Özel, 1996:8). Kısaca göstergebilim 
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işaret ve sembollerin anlamlarının incelenmesidir. Bir gösterge kendinden 

başka bir nesneye göndermede bulunur ve birisi tarafından anlaşılır. Hem 

gösterge hem de yorumlayıcının nesne ile ilgili deneyimi tarafından 

üretilen zihinsel bir kavramdır (Moriaty, 1996).   

5. "Team Gaza" Belgeselinin Göstergebilimsel Çözümlemesi 

Belgeselin en başında tarafımca yapılan test sonucunda verdiğim 

cevaplara en uygun karakter olarak "Savaşmak İsteyen Ahmed" karakteri 

karşıma çıktı. Dolayısıyla belgeselde çözümlenecek karakter olarak 

Ahmed karakteri seçilmiştir. Ahmed'in hikayesinin birinci bölümünün adı 

"Ahmed as a father" yani "baba olarak Ahmed"dir.  

 

 

Kare 1 
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Belgesel Ahmed'in camiye giden görüntüsüyle başlar. 2. sahnede 

Ahmed eve gider ve Ahmed ile iki çocuğunu evden çıkarken görürüz. Oğlu 

nereye gittiklerini sorar. Ahmed Birleşmiş Milletler Mülteci Kampı'na 

gittiklerini söyler. O sırada belgeselde çıkan bilgilendirme yazısında BM 

mülteci kampı hakkında bilgi verilir.  Yazıda her doğan Gazzeli'nin eğitim, 

sağlık ve yiyecek gibi yardımları alabilmesi için mülteci olarak kayıt 

ettirilmesi gerektiğinden bahsedilir. Gazze nüfusunun %70'i mülteci 

statüsünde olduğu bilgisi verilir. Seçilen görüntüde Ahmed'in elinde 

mülteci olarak kayıtlı olan çocuklarının belgeleri görünür. Bu bölümde 

Ahmed'in baba olarak oğlu ve kızı ile olan ilişkisi gözlemlenebilmektedir. 

   

 

Kare 2 
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İkinci bölümde Ahmed'i oğlu ile birlikte Şehitler Mezarlığı'na giderken 

görürüz. Ahmed oğluna şehitlerin özgür Filistin uğruna savaşarak 

öldüklerini ve cennette olduklarını anlatır. Oğlu cennet hakkında sorular 

sorar. Ahmed oğluna büyüdüğünde dedesi ve kendisi gibi savaşmasını 

öğütler ve İsrail'i göstererek onların ülkelerini işgal ettiğini anlatır. Daha 

sonra Ahmed babasının mezarında dua eder. Oğlu o sırada oyuncağı ile 

oynamaktadır. Bu bölümde Filistin'de çocukların İsrail işgaline karşı 

direniş ruhunu nasıl edindiği gösterilmek istenmiştir. Ahmed'in oğlunun 

içinde bulunduğu durumla izleyicilerin empati yapması sağlanmaya 

çalışıldığı söylenebilir. 

 

Üçüncü bölüm başlarken ekranda 1.8 milyon Gazzeli'nin 1.3 

milyonunun mülteci olduğu yazısı okunur. Daha sonra Ahmed'in oğlu ile 

birlikte BM mülteci kampına giderek yardım paketlerini alırken görürüz. 

Oğlu yardım paketlerini görünce, hediye alan bir çocuğun sevinci gibi 

tepki verir. Ahmed oğlunu mutlu eden bir baba olarak gururlanır ve mutlu 

olur. 

 

 

 

 

Kare 3 
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Son bölümde Ahmed'i antrenmandan çıkarken görürüz. Ahmed 

antrenman sonra birlikte savaş eğitimi aldığı arkadaşları ile buluşur. 

Ahmed hava kararınca tatbikat yapılırken gösterilir. Ahmed Filistin'de 

çatışmaların hayatın bir parçası haline geldiğini izleyiciye 

hissettirmektedir. 

6. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmanın sonucunda interaktif belgesel türünün geleneksel 

belgeselden hem yapısal hem de kullanım özellikleri açısından farklı 

olduğu saptanmıştır. Uygulanan yöntem sayesinde izleyiciye verilemek 

istenen mesajların verimli bir şekilde ulaşıldığı sonucuna varılmıştır. 

Dolayısıyla geleneksel belgeselin didaktik ve doğrusal yapısına mecbur 

kalmadan daha yaratıcı ve modern yöntemleri kullanan yapımcı ve 

yönetmenlerin dertlerini anlatabilecekleri yeni bir tür olarak İnteraktif 

Belgeseli tercih etme seçeneklerinin olduğu söylenebilir. 

Bu araştırmanın sonucuna göre, “Team Gaza” adlı İnteraktif Belgeselde 

kullanılan görsel dil verilmek istenen mesaj ile örtüşmekte ve birbirlerini 

desteklemektedir.  Belgesellerin amacı, toplumsal konu ya da sorunlarla 

ilgili kamuoyunu bilinçlendirmektir.  Dolayısıyla dil ve görüntünün uyumu 

ve içeriği desteklemesi, belgeselin etkinliği açısından önemlidir.  

Bölüm 4 "Ahmed as a fighter" 

GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERİLEN 

Kare 4 
Savaş eğitimi alırken 

Ahmed ve arkadaşları 

Savaşın hissettirdiği olumsuz 

duygular, nefret, düşmanlık. 

Çocuklarına kendi istediği gibi bir 

ülke bırakmaya çalışan bir baba 

Kare 4 
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Belgeseli bir parça da olsa oyunlaştıran özellikler sayesinde izleyici 

dikkatinin teknik olarak maksimum seviyede tutulması sağlanabilir Team 

Gaza belgeselinin interaktif yapısı, izleyiciyi daha etkin kılmakta ve 

dolayısıyla belgeseli daha dikkat çekici ve etkileyici hale getirdiği 

söylenebilir. Hikayelerin parça parça anlatılması da belgesele hareket 

kazandırmıştır.  Belgeselin en önemli özelliği ise anlatımı 

bireyselleştirerek izleyici ve oyuncu arasındaki empati duygusunu 

maksimum seviyeye çıkarabilmesidir.  

Belgeseldeki karakterleri buluşturan ortak noktanın futbol olduğu tespit 

edilmiştir. Hepsinin amaçları farklı olsa da o amaçlara ulaşmalarını 

sağlayacak olan araç futbol olduğu dikkat çekmektedir. Günümüzde 

futbolun geldiği endüstriyel seviye, bu oyunda var olan herkes için bir 

fırsat doğurabilmektedir. Futbol sayesinde ister futbolcu, ister taraftar, ister 

spor gazetecisi olarak statü elde etme şansına sahip olan insanlar Gazze'de 

şartlar ne olursa olsun idealleri uğruna bu işi yapmaya çalışmaktadırlar. 

Bunun yanı sıra futbolun küresel anlamda yarattığı gündem İsrail 

tarafından işgal edilen Filistin topraklarının ve Filistin halkının durumunun 

dünyada daha fazla konuşulmasını sağlayabilir. 
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1. Introduction 

It has been important to take precautions against the possible outcomes 

that the change process in an information society might produce, and to 

prepare both the individual and the society for the future in such a way to 

compete with the change itself. The integration of the individual to the 

rapidly changing information society and finding a place that s/he deserves 

within that society, gaining new information and enriching capabilities are 

rendered possible through lifelong learning (Yurdabakan, 2002:64). So, 

lifelong learning is crucial for today’s people because of the fast-changing 

nature of information age. 

The deterrents participation have an impact on lifelong learning. Cross 

(1981:99), classified barriers into three categories: situational, institutional 

and dispositional. Situational barriers arise from one’s situation in life such 

as job, health problems, financial or legal difficulties, personal or family 

problems, which may not be under their control (Belzer 1998:1). Program 

fees, scheduling, and procedures are institutional factors that can either 

help or hinder participation (Quigley 1998:1). Dispositional factors are 

related to the learner’s own attitudes and self-perceptions such as 

expectations, self-esteem, prior educational experience (Cross, 1981:99). 

According to Psychosocial Interaction Model developed by Darkenwald 

and Merriam (1982:136), there are four barriers  in contrast to the three 

barriers in Cross's model: situational, institutional, psychosocial and 

informational. Psychosocial barriers emphasizes the potential learner’s 

possibly negative attitude toward the utility, appropriateness and 

pleasurability of engaging in education activities (Silva, Cahalan and 

Lacireno-Paquet, 1998:38). The informational barriers express the level of 

awareness of educational opportunities (Scanlan and Darkenwald, 

1984:155). The most frequently described deterrents to participation 

include time constraints, costs, family responsibilities, inconvenient class 

schedules, transportation, and employment problems (Gustafson and 
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Sorgaman, 1983:14; Levine and Cureton, 1998:7; Harris and Brooks, 

1998:232).  

The deterrent participation differs according the demographics. 

Desjardins et al. (2006:74) analysed participation rates in lifelong learning 

based on different surveys, such as the International Adult Literacy Survey 

(IALS), the Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL), and the 

Eurobarometer on lifelong learning. Women, older people, adults with a 

weak socio-economic background, those who are low-skilled, adults with 

insufficient literacy, adults employed in jobs requiring few skills, the 

unemployed and migrants turned out to be the groups who were least likely 

to participate in educational activities. 

Today, the importance of lifelong learning is well known in the world. 

However there are only a limited number of individuals participating in 

lifelong education programs (EC, 2012:1). Considering that lifelong 

learning is related to the relationship between demographics and deterrent 

participation, studies on demographics and deterrent participation are 

important for increasing participation in lifelong education.  

2. Method 

Participants 

The study designed to examine the demographic factors that affect 

individual’s deterrents to participation in lifelong education. The sample 

group of this study consists of individuals who have been dwell in Cankaya 

neighborhood of Ankara. In this context 200 people were interviewed. 

Each participant was contacted individually and completed the 

questionnaire form. Following the researchers’ introduction, the purpose 

of the study was explained.  

The participants were also informed that participation was voluntary 

and their personal information privacy would be guaranteed and that they 

had the right to withdraw from the study at any stage. After obtaining their 

consent, the questionnaire form was given to them and they completed the 

form on their own. The participants were given a week to fill the 

questionnaire. Uncompleted and uncorrected questionnaire forms were not 

taken into consideration (81 questionnaires). Finally, a total of 119 

participants were conducted with a 59.5 percent participation rate. The data 

were collected between June-July 2015. 

Instruments and Data Collection 

The data collection tools comprise of two parts. The first part of the 

questionnaire is demographic information form and second part is 

Deterrent Participation Scale - General (DPS-G). 
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Demographic Information Form:    

The study included demographic variables such as gender, age, monthly 

income, marital status, education, working status and health status.  

Deterrent Participation Scale General/DPS-G: The Deterrents to 

Participation Scale (DPS) developed by Scanlan and Darkenwald 

(1984:155) to explore the underlying structure of the reasons adults give 

for nonparticipation in continuing education. In an attempt to determine 

deterrents to participation by the general public, Darkenwald and Valentine 

(1985:177-193) developed a second Deterrents to Participation Scale 

(DPS-G). The DPS-G consisted of 34 items and the responses for each 

items are given on a 5-point Likert rating system (1= not important, 2= 

slightly important, 3= somewhat important, 4= quite important, 5= very 

important).  

The scale developed by Scanlan and Darkenwald (1984:155) composed 

of six factors and these six factors has called lack of confidence; lack of 

course relevance; time contraints; low personal priority; cost and personel 

problems. Reliability coefficients of each sub-dimension were calculated 

by Scanlan and Darkenwald (1984:155). According to the results, 

Cronbach Alpha internal consistency coefficient of 6 subscales was found 

as .87, .83, .72, .64, .75 and .40, respectively. The alpha reliability 

coefficient of the original scale is .86 for the whole test. 

The scale was adapted to the Turkish culture by Aydıner Boylu et al. 

(2016:14,18). The explanatory and comformatory factor analysis has 

displayed that the Turkish version does not have the same psychometric 

properties as the original. The explanatory factor analysis showed that 

Turkish version of the Deterrent Participation Scale consist of four sub 

scale named as Personal Problems, Lack of Interest, Lack of Confidence 

and Time Limitations. Cronbach Alpha internal consistency of four factors 

taking place in the scale is detected as respectively .90, .86, .84 and .88. 

The alpha reliability coefficient for the whole test is .87. 

Data Analysis  

The analysis of the data was conducted using the “SPSS for Windows 

19.0” program. Data analysis began with calculating frequencies of the 

sample on all variables. Mean and standard deviation for the scales used in 

the study were calculated. 

T - Tests were then used to compare mean values on the DPS-G 

between gender, age and marital status. One-way analysis of variance 

(ANOVA) was then computed to compare means among categories of 

subjects on each remaining independent variable (monthly income, 

education, working status and health status). When the F test indicated 

significant (.05) mean differences on a given variable, LSD multiple 
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comparison test was used to isolate the specific category means that were 

significantly different. 

3. Results 

The respondents in this study included 63 women (52.9%) and 56 men 

(47.1%). The ages of the participants ranged from 18 to 67, with a mean of 

38 (SD = 12.5). 51.3 percent of the participants were 36 age and higher 

than 36. Participants monthly income varied between 949 TL and 10.000 

TL/month (1$ = 2.70 TL June 2015). Income has diversed into three 

categories and the proportion of those who are in “1501 TL – 3000 TL” 

group (42.0%) is higher than the other categories. The highest proportion 

of the participants had a high school education (35.3%) followed by 

Bachelor Degree (26.9%), primary school education (16.8%), secondary 

school education (10.9%), and associate degree (10.1%). Among the 

respondent the employees’ rate (52.1%) was higher than non-employees 

(34.5%) and retired (13.4%). More than half (63.0%) of the participataion 

was married. 63.9% of the participation have reported that their health 

status was good, 29.4% middle and only 6.7% have reported that their 

health status was bad. 

Table 1. Demographic Variables 

Demographic Variables F % 

Gender   

 Women 63 52,9 

 Men 56 47,1 

Age (M:37,7; SD:12,5)   

 35 age and lower than 35 age 58 48,7 

 36 age and higher than 36 age 61 51,3 

Monthly Income (M:2570,41; SD:1553,57)   

 1500 TL and lower than 1500 TL 38 31,9 

 1501 TL - 3000 TL 50 42,0 

 3001 TL and higher than 3001 TL 31 26,1 

Education   

 Primary School (PS) 20 16,8 

 Secondary School (SS) 13 10,9 

 High School (HS) 42 35,3 

 Associate Degree (AD) 12 10,1 

 Bachelor Degree (BD) 32 26,9 

Marital Status   

 Married 75 63,0 

 Single 44 37,0 

Working Status   

 Employees 62 52,1 

 Non-employees 41 34,5 

 Retired 16 13,4 

Health Status   
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 Good 76 63,9 

 Middle 35 29,4 

 Bad 8 6,7 

 

The participant’s scores on DPS-G varied from 35 to 141 (the possible 

range was from 34 to 170), with a mean score of 87.6 and a standard 

deviation of 23.7. The mean score was calculated for each question. Results 

indicated that “Because I didn’t think I could attend regularly” (M=3.7, 

SD=1.4) item has the highest mean.  As for the deterrents which has the 

least mean score “Because I’m not that interested in taking courses” 

(M=1.9, SD=1.4) exhibited less than the others.  

The males scores on deterrents to participate in educational activites 

(M=89.3, SD=21.1) is higher than that of females (M=86.1, SD=26.0), but 

the results was statistically not significant at the .05 level (t=0.733; df=117; 

p>.05). This result, can be explained in relation to traditional gender roles 

and attitudes. Firstly according to the traditional gender roles, it is the men 

who generally seen as the breadwinner and are responsible of earning 

money. As a result men have more time constraints that resulted higher 

deterrents to partication in educational activities. Secondly the construct of 

"attitude" has an important place on participation in continuing education 

(Cross, 1981:136). In principle, the more positive the attitude towards the 

behavior, the more likely a person would engage in the corresponding 

behavior. According to Simonson (1979:38) negative attitudes can have a 

detrimental effect on educational achievement. Hayes and Darkenwald 

(1990:158) found that the attitudes of men in relation to education 

compared to women are more negative.  

According to the results, displayed in Table 2, there was significant 

relationship between participants’ deterrents to participate in educational 

activities score and aging category. “36 age and higher than 36 age” 

(M=95.0, SD=24.4) category have higher DPS-G score than “35 age and 

lower than 35 age” (M=79.8, SD=20.5) category. The result of  older 

people participating less in educational activities is confirmed within the 

literature (Edwards et al., 1996:44; Bélanger, 1997; Doets et al., 2001). In 

Van Woensel’s (2006) study, young people take part approximately 2.5 

times more in educational activities than the older people. Older people 

have fewer long-term prospects in the labour market, so making an 

investment in their job-related skills less attractive. The costs are probably 

just as high as for other age groups, but the benefits are lower, as the 

updated knowledge and skills will not be applied for a long time. This 

means that they are less prepared to invest in educational activities. 

Another explanation is that the competencies of the elderly are often 

obsolete, which makes it more difficult for them to take part in an 

educational activity, as they often lack the required starting competencies. 
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Additionally the relationship between deterrents to participate in 

educational activites scores and marital status was significant at the level 

0.05 (t=2.374, df=117, p<.05). It can be said that married participants 

(M=91.5, SD=24.6) faced more education barriers than single (M=81.0, 

SD=20.8). Findings of this study are in line with those of Cıngıllıoglu 

(2005:57). In Cıngıllıoğlu’s study, participants who are married and have 

children gave up their education due to their other responsibilities.  

One-way analyses of variance revealed significant difference between 

education level and deterrents to participate in educational activites 

(F=6.271, df=4-114, p<.001). For those variables showing significant 

differences, LSD multiple comparison tests was used to determine which 

pairs of categories of each variable were significantly different. For 

education, significant differences were found between Primary School 

category (M=104.1, SD=23.8) and High School (M=84.6, SD=25.4), 

Associate Degree (M=81.9, SD=16.8), Bachelor Degree (M=77.5, 

SD=16.8), there was also significant relationship between Secondary 

School (M:101.7, SD=21.1) and High School (M=84.6, SD=25.4), 

Associate Degree (M=81.9, SD=16.8), Bachelor Degree (M=77.5, 

SD=16.8). There are also data available in the literature that support the 

position that deterrents to parcipate in educational activities is higher for 

low educated adults than high educated adults (Van Woensel, 2006). Also 

in Hayes and Darkenwald’s (1990:158) study, it has been found that 

individuals with lower education levels have less positive attitudes towards 

adult education. Results on working status (Table 2) showed significant 

difference, with mean scores of the retired (M=99.9, SD=25.4) being 

higher than of employess (M=87.7, SD=21.2) and non-employees 

(M=82.6, SD=25.5) (F=3.155, df=2-116, p<.05). The results of the study 

show that the effect of deterrents on decision to participate in educational 

activities increases despite the increase in participants' free time with 

retirement. Retirement has come to mean an expansion of leisure time in 

the later stage of the life. But leisure can be defined in many different ways. 

It can be viewed in a negative sense as time away from work (Moody, 

1998:318). Most studies have revealed that retirement has negative effects 

on health, well-being and depression (Newman et al., 2013:228; Hershey 

and Henkens, 2013:232). Retirement has also been linked to an increase in 

deleterious health-related behaviors (Henkens, 2005:35, Henkens et al., 

2008:644). Therefore, the individual who can not maintain his social 

relations in a healthy way and does not have a healthy communication with 

the people in his environment, is gradually starting to be abstracted and 

alienated from society. This abstraction and alienation causes the decline 

in the individual's life satisfaction (Günay and Bener, 2008). The result, 

deterrents to parcipate in educational activities is higher for employess than 

non-employees, can be explained by the fact that working status is related 

to conditions such as flexibility of timetable, time constraints, work load, 
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pressure on the worker.  Hence working status is interrelated and it is often 

impossible to separate from the deterrents to participate in lifelong 

education. 

The differences deterrents to participate in educational activities among 

the health status categories displayed that as the health status deteriorates, 

the DPS-G scores are increased. Statistical analysis revealed that the 

relationship is important between health status and  DPS-G (F=7.031, 

df=2-116, p<.05). According to the LSD test, there were significant 

differences between good health status (M=82.5, SD=22.8) and middle 

health status (M=93.3, SD=22.3), bad health status (M=110.3, SD=22.3). 

This result of the study clearly demonstrates the increase in deterrents to 

participate in educational activities as the health status deteriorates.  

Results showed that as the incomes of participants increases, deterrents 

to participate in educational activities scores are decreases. Nevertheless 

this findings is statistically not significant (F=2.200, df=2-116, p>0.05). 

The level of income is directly related to determining how well the needs 

are met, as well as the health, social interaction, condition of housing, free 

time, general life style conditions, and most importanly education (Ormsby 

and Fairchild, 1987). The results of various studies also show that financial 

reasons are the most important factors that prevent participation in various 

educational programs (Cıngıllıoglu, 2005:80; Okcabol, 1992). 

Table 2. Results of T- Test and Variance Analysis 

Demographic Variables F % M SD Test  

Gender     
t=-0.733; 

df=117; .465 
  Women 63 52.9 86.1 26.0 

 Men 56 47.1 89.3 21.1 

Age      

t=-3.663; 

df=117; .000** 
 

 35 age and lower than 

 35 age 
58 48.7 79.8 20.5 

 36 age and higher than

 36 age 
61 51.3 95.0 24.4 

Monthly Income      

F= 2.200; df=2-

116; .115 
 

 1500 TL and lower 

  than  1500 TL 
38 31.9 92.7 26.4 

 1501 TL - 3000 TL 50 42.0 87.9 22.3 

 3001 TL and higher 

 than 3001 TL 
31 26.1 80.8 21.6 

Education     

F= 6.271; df=4-

114; .000** 

PS – HS   SS – 

HS  

PS – AD  SS – 

AD  

PS – BD  SS – 

BD     

 Primary School (PS) 20 16.8 104.1 23.8 

 Secondary School (SS) 13 10.9 101.7 21.1 

 High School (HS) 42 35.3 84.6 25.4 

 Associate Degree (AD) 12 10.1 81.9 16.8 

 Bachelor Degree (BD) 32 26.9 77.5 16.8 

Marital Status      
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 Married 75 63.0 91.5 24.6 t=2.374;df=117; 

.019*  Single 44 37.0 81.0 20.8 

Working Status     

F= 3.155; df=2-

116; .046* 

Non-employees 

– Retired  

 Non-employees 41 34.5 82.6 25.5 

 Employees 62 52.1 87.7 21.2 

 Retired 16 13.4 99.9 25.4 

Health Status     

F= 7.031; df=2-

116; .001* 

G – M 

G – B 

 Good (G) 76 63.9 82.5 22.8 

 Middle (M) 35 29.4 93.3 22.3 

 Bad (B) 8 6.7 110.3 22.3 

*P<.05; **p<.001 

4. Discussion 

This study explored the relationship between demographic factors and 

deterrents to participation in lifelong education in a sample of Turkish 

families.  According to the results of the study, it is seen that men, 36 and 

older age groups and married participants have more deterrents to 

participation in educational activities. In addition, it can be said that as the 

level of income and education of the individuals increases and as long as 

they are healthy the effect of the deterrents on the decisions to participate 

in the educational activities decreases.  

Efforts to adapt to change in societies where globalization is pivotal are 

gaining more and more importance. Lifelong learning is becoming an 

important tool in adapting to change. For this reason learning, should be 

part of living, a natural consequence of being alive and in touch with the 

world, and not a process separate from the rest of life (Rogoff and Lave, 

1984:176). It is aimed to increase participation by taking into account the 

demographic indicators that prevent participation in educational activities. 

For this purpose the public administration and the companies should 

implement policies to reduce the deterrents to participate  and should 

include measures to help overcome the deterrents which prevent from 

taking part in educational activities. 

The sample was limited to Cankaya neighborhood of Ankara and 

influences of its unique traditional lifestyle may have affected the observed 

relationship between demographics and deterrents participation in lifelong 

learning. Thus limit the generalizability of the inferences that can be drawn 

from the findings. Future research should include different sample to test 

these relationship. 
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MANAVGAT ŞEHRİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

AÇISINDAN CBS İLE ANALİZİ 

Analysis of Manavgat City in terms of Geomorphological Features with 

GIS 

Fatma ESEN & Vedat AVCI 

1. Giriş 

Şehirlerin kuruluş yerinin fiziki coğrafya özellikleri, o şehrin mekânsal 

olarak genişlemesine ve büyümesine etki etmektedir. Özellikle 

jeomorfolojik özellikler, şehirlerin büyüme doğrultusu, sosyal bölgelerin 

oluşma kalıpları ve ulaşım hatlarının şekillenmesine etki etmek suretiyle 

şehir gelişimini etkilemektedir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2010: 99). Bugüne 

kadar Türkiye’de birçok coğrafyacı tarafından (Erinç, 1958-1959; Erol, 

1968; Keleş, 1986; Karabıyıkoğlu, 1986; Bilgin, 1989; Turoğlu, 1998, 

Erginal ve Erginal, 2003 vb.) jeomorfolojik yaklaşımlar ele alınarak bunun 

kent planlamasındaki kaçınılmaz ve düzenleyici rolünün önemine 

değinilmiş olmasına rağmen,  hala jeomorfolojik hususlar pek göz önünde 

bulundurulmamakta, özellikle jeolojik ve jeofizik uygulamalarla birlikte 

jeomorfolojik kriterler de ihmal edilmektedir (Erginal ve Erginal, 2003: 

95).  

Jeomorfoloji ile toplumun sosyal gereksinimleri arasında olması 

gereken dengenin kurulması, jeomorfolojik açıdan ortaya çıkmış veya 

çıkabilecek problemlerin tespiti, sınırlandırılması ve çözümlenmesi için 

gerekli kontrol, yöntem ve tekniklerinin uygulanması artık kaçınılmaz bir 

zorunluluk halini almıştır (Kurter, 1985; Turoğlu, 1993). Ancak bütün 

bunların yanında sorunlara öngörülü bir bakış açısıyla yaklaşılması, doğru 

bir planlama yapılması, gerekli çözüm önerilerinin yerinde ve zamanında 

uygulanması da göz ardı edilemez (Yılmazer vd., 1996; Keleş, 1985-1986; 

Ekinci, 2004; Özşahin, 2010). 

Şehir, insan ve jeomorfoloji arasındaki araştırmalar son 30 yılda hızlı 

bir şekilde gelişmiş (Chengtai, 1999; Ekinci, 2004; Özşahin ve 

Değerliyurt, 2010) ve bu konuyla alakalı birçok yerli ve yabancı çalışmalar 

yapılmıştır (Foster, 1996; Custodio, 1997; Lerner, 1997; Morris vd., 1997; 

Foster vd., 1999; Chilton, 1997; 1999; Aureli, 2002; Erginal ve Erginal, 

2003; Çavuş, 2007; Cürebal vd., 2008; Tonbul ve Sunkar, 2008; Özşahin, 

2010). Yerleşme alanlarının seçimi, insan ve jeomorfoloji arasındaki 

ilişkinin en belirgin göstergesidir. Çünkü yerleşme alanlarının seçiminde 

jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin göz ardı edilmesi olası doğal afetlerin 

oluşumunu ve etkisini arttıracaktır. Bununla birlikte jeomorfolojik 

özelliklerin risk faktörü olarak fazla değerlendirilmediği durumlarda 
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plansız ve çarpık kentleşme meydana gelmekte, bu durum hem doğal 

yapıya zarar vermekte hem de bazı jeomorfolojik sorunların oluşmasına da 

neden olmaktadır (Tonbul ve Sunkar, 2008; Özşahin, 2010). 

Bu çalışmada sahip olduğu turizm potansiyeli nedeniyle hızla büyüyen 

Manavgat Şehrinin kurulduğu alanın jeolojik ve jeomorfolojik 

özelliklerinin açıklanması ve bu özelliklerin şehirsel alanla olan ilişkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Manavgat 

Şehrinin konumlanmış olduğu saha ile litoloji, tektonizma, yükselti, eğim, 

bakı koşulları arasındaki ilişkisi sorgulanmış; bu korelasyonun her bir 

parametreye göre mekânsal dağılışı ile nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Şehrin kuruluş ve gelişim yönünün analiz edilmesi sahada yapılacak olan 

ekonomik kalkınma, arazi yönetimi gibi plan ve projelerin 

uygulanabilirliğine ve başarılı şekilde sonuçlandırılmalarına katkı 

sağlayacaktır.  

Manavgat Şehri, Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü'nde yer 

almaktadır. Antalya Körfezi’nin doğu kıyılarında uzanan şehir, kuzeyden 

Batı Toros Dağları ile güneyden Akdeniz arasında uzanan kıyı düzlükleri 

üzerinde bulunmaktadır. Bu doğal sınırlarla çevrelenmiş olan şehir 4813 

ha alana sahiptir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Araştırma alanının lokasyon haritası. 
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Foto 1: Manavgat Şehri, Manavgat Ovası üzerinde Manavgat Nehri’nin     

             her iki kenarında kurulmuştur. 

Karakteristik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü çalışma alanında Ocak 

ayı ortalama sıcaklık 10°C, Temmuz ayı ortalama sıcaklık 28,4°C, yıllık 

ortalama sıcaklık da 18,7°C’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 1062,4 

mm'dir. Akdeniz iklimine bağlı olarak bitki örtüsünü kızılçam ormanları 

ile makiler oluşturmaktadır. Ormanlar özellikle kuzey kesimlerindeki 

dağlık alanların yamaçlarında ve akarsu boylarında yoğunlaşmaktadır. 

Sahil şeridinden itibaren, Toroslar' a kadar uzanan düzlük alan ise 

bütünüyle ziraat alanıdır. Çalışma alanının en önemli akarsuyunu 

Manavgat Nehri ve onun yan kolları oluşturmaktadır. 

Araştırma alanı, Hitit, Pers, Roma, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ve 

Osmanlı gibi farklı medeniyetlerin hâkimiyeti altına girmiştir. Bugün bu 

medeniyetlere ait izler ve eserler çalışma alanının farklı kesimlerinde 

görülebilmektedir.  Fonksiyonel açıdan bütünüyle kent özelliği taşıyan 

çalışma alanında ekonomik aktivite olarak turizm faaliyetleri ön plana 

çıkmaktadır.   

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma gerçekleştirilirken ilk olarak 2018 yılına ait güncel Google 

Earth görüntüsünden çalışma alanının sınırı çizilmiştir. Daha sonra 

MTA’dan 1/25 000 ölçekli jeoloji haritası temin edilmiştir. Harita Genel 

Komutanlığından temin edilen 1/25 000 ölçekli topoğrafya haritası 

sayısallaştırılarak Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) oluşturulmuştur. SYM 

kullanılarak yükselti, eğim ve bakı haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen 

jeoloji, tektonik, yükselti, eğim ve bakı haritaları yeniden 



860 | Manavgat Şehrinin Jeomorfolojik Özellikler Açısından CBS ile Analizi 

 

sınıflandırılmıştır. Çalışma alanının sınırlarını gösteren katman ile jeoloji, 

yükselti, eğim ve bakı katmanları çakıştırılmış, tüm katmanların alt 

sınıflarında yer alan yerleşmelerin alansal olarak miktarı tespit edilmiştir. 

Bu işlemler için ArcGIS 10.1 yazılımı 3D Analiz Modülü kullanılmıştır.  

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1.  Jeolojik Özellikler 

Araştırma alanının litolojik birimleri iki farklı yapıda görülmektedir. 

Bunlardan ilki, kıyı düzlüklerini oluşturan ve Manavgat Şehrinin 

kurulduğu alanın %90,4’ünü kaplayan Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır. 

Diğeri ise yükseltinin nispeten arttığı %9,6’lık paya sahip kumtaşı, kiltaşı, 

siltaşı, konglomera ardalanmasından oluşan Miyosen yaşlı sedimanter 

kayaçlardır (Şekil 2, Tablo 1). 

 

Şekil 2: Manavgat Şehri ve çevresinin jeoloji haritası. (MTA’nın 1/25000 

ölçekli jeoloji haritasından faydalanılarak çizilmiştir). 

Genç oluşuma sahip ova, vadi tabanları ile birikinti yelpazelerinin 

bulunduğu alüvyal örtülü alanlarda zeminin gevşek ve yeraltı suyunun 

yüzeye yakın olması nedeniyle inşaatlarda oturma ve çökmeler oluştuğu 

gibi  (Özdemir, 1996: 218) bu özellikler deprem etkisini de arttırmaktadır 

(Özdemir ve Karadoğan, 1996: 230). Araştırma alanı II. derece deprem 

bölgesinde yer almaktadır (Şekil 6). Bu nedenle yüksek tahribat 

oluşturabilecek deprem riski bulunan böyle bir sahada, depremlerin 

tahribat gücünü arttıracak Kuvaterner yaşlı genç yapılar üzerinde 

yerleşmelerin kurulması son derece sakıncalıdır. Manavgat Şehrinin 

kurulduğu alanın tamamına yakını (%90,4) Kuvaterner yaşlı alüvyonlar 

üzerinde bulunmakta olup, şehrin gelişim yönü de aynı birim üzerinde 

gerçekleşmektedir. Bu değerlendirmelerden de açıkça anlaşılacağı üzere 
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araştırma alanı deprem açısından oldukça büyük risk altındadır. Sahada 

ikinci önemli dağılışa sahip olan Miyosen yaşlı sedimanter kayaçların 

bulunduğu alanlar yerleşme için nispeten daha yüksek uygunluk 

göstermektedir. 

Tablo 1. Manavgat Şehri’nde jeolojik birimlerin kapladığı alan ve 

oranları. 

Jeolojik Birim 
Alan 

(ha) 

Oran 

(%) 

Aüvyon 4350 90,4 

Kumtaşı, Kiltaşı, 

Siltaşı, Konglomera 
463 9,6 

Toplam 4813 100 

 

Antalya çevresinde bulunan ve deprem üreten en önemli faylar, 

Fethiye-Burdur Fay Zonu, Helenik-Kıbrıs Fayı, Kıbrıs Yayı'nın devamı 

kabul edilen Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu, 

Kemer-Isparta ve Kemer-Korkuteli uzanımlı deprem aktivitelerinin 

birleşiminden oluşan Antalya Zonu'dur (Dipova ve Cangir, 2011: 97). 

Araştırma alanı Finike-Antalya Fayı ile Aksu Fayı arasında, Aksu Fayı’na 

oldukça yakın bir mesafede konumlanmıştır (Şekil 3). Manavgat Şehri 

bulunduğu konum itibariyle deprem riski oldukça yüksek olan fay 

zonlarına yakın mesafede olup, meydana gelebilecek olası şiddetli bir 

depremin şehirde büyük tahribatlara neden olacağı düşünülmektedir. 

 

Şekil 3: Manavgat Şehri ve çevresinin tektonik haritası (Glover ve 

Robertson, 1998). 
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Araştırma sahasının yakın çevresinde tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-

M.S. 1900) şiddet değeri VIII-IX (Mv=10) olan depremler meydana 

gelmiştir. Bu depremler özellikle Göller Yöresi, Aydın-Denizli ve Fethiye-

Kalkan-Kaş hattı boyunca görülmüştür. Fethiye-Burdur Fayı üzerinde 

1870 yılında meydana gelen IX şiddetindeki deprem bölgede tarihsel 

dönemde meydana gelmiş en şiddetli deprem olarak tarihe geçmiştir 

(Soysal ve diğ., 1981) (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Antalya ve çevresinde tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900) 

meydana gelmiş olan depremlerin dağılış haritası (Kandilli Rasathanesi 

ve DAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi). 

Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2018) çalışma alanı ve çevresinde 

M>=4.0 olan çok sayıda deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin 

önemli bir kısmı M=5.0-5.9 arasında şiddet değerine sahiptir (Şekil 5, 

Tablo 2). Şekil 5’de görüldüğü üzere büyüklüğü M>6.0 olan depremler, 

genellikle sahanın önemli fayları üzerinde, özellikle de fayların kıvrılarak 

doğrultu değiştirdiği ve birbiriyle kesiştiği alanlarda meydana gelmiştir. 

Tartışmasız bu faylar üzerinde meydana gelecek şiddetli depremler 

araştırma sahasını da etkileyecektir. Bununla birlikte çalışma sahasına en 

yakın mesafede bulunan Kırkkavak Fayı ile Aksu Fayı’nın yakın geçmişte 

M>=4.0 şiddetinde depremler üretebilmiştir. Bu nedenle bu fayların 

gelecekte M≥ 6’ den büyük, tahribat gücü yüksek depremleri üretebilecek 

özelliklere sahip olduğu söylenebilir. 
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Şekil 5: Antalya ve çevresinde aletsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900)    

meydana gelmiş olan depremlerin dağılış haritası (Kandilli Rasathanesi ve DAE 

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi). 

 

Dipova ve Cihangir (2011) “Antalya İli Yerleşim Alanının 

Depremselliğinin Araştırılması” adlı çalışmada Antalya’yı merkez kabul 

eden 100 km yarıçaplı dairesel alan içinde 5 büyüklüğünde bir depremin 

10 yıl içinde meydana gelme olasılığını %71, en az 6.5 büyüklüğündeki bir 

depremin 50 yıl içinde meydana gelebilme olasılığını %15 olarak tahmin 

etmişlerdir. Bahsi geçen deprem olasılıkları, Antalya merkezine 70 km 

uzaklıkta bulunan Manavgat Şehri için de geçerlilik göstermektedir.  

1996 yılında T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritası’na göre 

araştırma alanı II. Derece Deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır (Şekil 

6). Kısacası, Manavgat Şehrinin bulunduğu alan ve çevresi tektonik 

bakımdan son derece aktif bir sahadır. 1900-2018 yılları arasında sahada 

gerçekleşen depremler daha ziyade küçük ve orta büyüklükte depremlerdir 

(Tablo 2). Ancak sahanın batısında geniş alanlarda hissedilen ve tahrip 

gücü oldukça yüksek depremlerin meydana geldiği Fethiye-Burdur Fayı 

ile araştırma sahasının hemen doğusundaki Aksu Fayı’nın varlığı ve 

ürettiği depremler dikkate alındığında gerek çalışma sahası içerisinde 

gerekse de yakın çevresinde gelecekte büyük depremlerin görülebilme 

olasılığının yüksek olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte şehrin 

bulunduğu alanın zemin özellikleri olası depremlerde oluşacak hasarları 

arttıracak niteliktedir. Bu nedenle araştırma alandaki konutların depreme 

dayanıklı olarak inşa edilmesi zaruriyet taşımaktadır. 

 

Tablo 2: 1900 yılı sonrası Antalya İli merkez üstü olmak üzere yaklaşık 250 

km’lik alan içerisinde meydana gelmiş aletsel büyüklüğü M ≥6.0 olan 
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depremlerin listesi(Kandilli Rasathanesi ve DAE Bölgesel Deprem-Tsunami 

İzleme ve Değerlendirme Merkezi). 

Sıra Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik Büyüklük Yer 

1 30.04.1911 20:42:03 36.00 30.00 180 6,1 
Kale Açıkları-

Antalya 

2 03.10.1914 22:07:02 37.70 30.40 14 6,9 Halıcılar-Burdur 

3 01.03.1926 20:02:00 37.03 29.43 50 6,1 
Ayvacık/Çameli-

Denizli 

4 16.03.1926 17:53:01 37.50 29.00 15 6,3 
Medet/Tavas-

Denizli 

5 18.03.1926 14:06:14 35.99 30.13 10 6,8 Akdeniz 

6 18.03.1926 14:06:14 35.84 29.50 10 6,8 Akdeniz 

7 05.06.1927 02:24:05 36.00 31.00 5 6,2 Akdeniz 

8 23.05.1941 19:51:58 37.07 28.21 40 6,0 Kıran-Muğla 

9 13.12.1941 06:16:05 37.13 28.06 30 6,5 Dağpınar-Muğla 

10 25.06.1944 04:16:25 38.79 29.31 40 6,0 Gökçeada-Uşak 

11 24.04.1957 19:10:17 36.43 28.63 80 6,8 Akdeniz 

12 25.04.1957 02:25:45 36.42 28.68 80 7,1 Akdeniz 

13 23.05.1961 02:45:22 36.70 28.49 70 6,3 
Dalyan Açıkları-

Muğla 

14 14.01.1969 23:12:06 36.11 29.19 22 6,0 
Kalkan Açıkları-

Antalya 

15 01.10.1995 15:57:13 38.11 30.05 5 6,0 
Dinar-

Afyonkarahisar 

16 03.02.2002 07:11:28 38.58 31.25 10 6,1 
Sultandağı- 

Afyonkarahis. 

17 03.02.2002 09:26:44 38.68 30.82 5 6,0 
Çobanlar- 

Afyonkarahisar 

18 10.06.2012 12:44:16 36.45 28.92 21 6,0 
Ölüdeniz Açıkları-

Muğla 

19 09.07.2012 13:54:57 35.58 29.01 23 6,0 Akdeniz 

20 28.12.2013 15:21:03 35.97 31.27 70 6,0 Akdeniz 

 

 

Şekil 6: Antalya İlinin Deprem Haritası (Deprem Araştırma Dairesi, 

Ankara). 

3.2. Jeomorfolojik Özellikler 
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Şehirlerin kuruluş ve gelişme mekânlarının seçimi ve şehrin yapısı 

üzerinde etkili olan en temel jeomorfolojik özellik yerşekilleridir (Erinç, 

1973; Karagel ve Üçeçam Karagel, 2010; Özşahin, 2014). Akdeniz 

Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde bulunan araştırma alanı Batı Toroslar’ın 

güneyinde bulunmaktadır. Bölgenin genelinde olduğu gibi araştırma 

alanının da topoğrafik yapısını dar kıyı düzlükleri ve bunların gerisinde 

yükselen sıradağlar oluşturmaktadır.  

Manavgat Şehrinin hemen hemen tamamı (%97,5) kıyı ovası üzerinde 

uzanış göstermektedir. Antalya İl genelinde olduğu gibi çalışma alanında 

da turizmdeki gelişmeler kıyı ovalarının yoğun bir şekilde yerleşim 

alanlarına dönüşmesine sebep olmaktadır. Oysaki bu alanlar ülke 

ekonomisi için son derece önemli olan seracılık, narenciye, sebze ve 

meyve üretim alanlarına karşılık gelmektedir. Kıyı ovalarının telafisi 

mümkün olmayacak şekilde tüketilmesi ülke ekonomisi açısından büyük 

bir kayıptır. 

Şehirlerin kuruluş ve gelişmesinde etkili jeomorfolojik özelliklerden bir 

diğeri de yükseltidir (Yalçınlar, 1967: 273) Özellikle ülkemizde yükselti 

artışı, iklim koşullarını insan yaşamını zorlaştıracak derecede 

sertleşmesine ve arazinin yarılma derecesini arttırarak parçalı bir görünüm 

kazanmasına neden olmaktadır (Özdemir, 1996: 212). Yükselti artışının 

neden olduğu bu olumsuz coğrafi koşullara bağlı olarak da tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de nüfus ve yerleşmeler azalmaktadır.  

Manavgat Şehrinin bulunduğu alanda en düşük yükselti 0 m, en yüksek 

yükselti değeri 76 m, ortalama yükselti değeri ise 15 m’dir. Araştırma 

alanının %97,5’i 0-50 m yükselti basamağında, %2,5’lik kısmı da 50,01-

100 m yükselti basamağında yer almaktadır (Şekil 7,Tablo 3). 

Yerleşim alanlarında yapılaşma için en uygun alanlar eğimin %10'un 

altında olduğu alanlardır. Buna karşılık % 41'den fazla eğime sahip alanlar 

yol, kanal yapımı ve bakımı gibi hizmetlerde maliyeti arttırdığından 

yerleşmeye uygun olmayan alanlar olarak kabul edilmektedir (Uğur ve 

Aliağaoğlu, 2015). Yüksek eğimli alanlar diğer koşulların uygun olması 

halinde çığ, heyelan, kaya düşmesi gibi afet riski taşıyan olayların da 

meydana gelme olasılığının yüksek olduğu yerlerdir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı eğim değerlerinin yüksek olduğu alanlar yerleşme için düşük 

uygunluk göstermektedir. 
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Şekil 7: Manavgat Şehri ve çevresinin yükselti basamakları haritası. 

 

Tablo 3. Manavgat Şehri’nde yükselti basamaklarının kapladığı alan ve 

oran. 

Yükselti Basamağı 

(m) 

Alan 

(ha) 

Oran 

(%) 

0-50 4695 97,5 

50,01-100 118 2,5 

Toplam 4813 100 

 

Araştırma alanında en düşük eğim değeri %0, en yüksek eğim değeri 

%66, ortalama eğim değeri de %6,6’dır. Bununla birlikte çalışma alanının 

%46,2’si %0-5 eğim grubunda, %46,3’ü %5,01-15 eğim grubunda %6,1’i 

%15,01-25 eğim grubunda, %1’i %25,01-35eğim grubunda ve %0,4’ü 

%35,01’in üstünde eğim değerine sahip grupta bulunmaktadır (Tablo 4). 

Genel itibari ile düşük eğim değerlerinin hâkim olduğu araştırma alanında, 

yüksek eğim değerleri sadece vadi yamaçlarında görülmektedir (Şekil 8) 
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Şekil 8: Manavgat Şehri ve çevresinin eğim haritası. 

 

Tablo 4. Manavgat Şehri’nde eğim gruplarının kapladığı alan ve oranları. 

Eğim (%) 
Alan 

(ha) 

Oran 

(%) 

0-5 2226 46,2 

5,01-15 2228 46,3 

15,01-25 295 6,1 

25,01-35 49 1,0 

35,01 + 15 0,4 

Toplam 4813 100 

 

Bakı koşulları yerleşmelerin kuruluş ve gelişmesinde önemli bir faktör 

olarak görülmektedir. Çünkü uygun bakı, yakıttan tasarruf sağlamakta, 

daha az kirlilik ortaya çıkarmakta, güneş enerjisinden uzun süre 

faydalanma olanağı sunmaktadır (Özdemir, 1996: 211). Araştırma alanın 

da hâkim yön güney yöndür (%18,6). Bunu sırasıyla kuzey (%14,4), 

güneydoğu (%13,9), kuzeybatı (%12,7), kuzeydoğu (%12,6) batı (%12,1) 

ve doğu (%11,3) yön takip etmektedir. Güneybatı yön ise %1,7’lik oranla 

en az yerleşilmiş yön olarak görülmektedir (Şekil 9, Tablo 5). Genel itibari 

ile yerleşmelerin daha ziyade kuzey ve güney yönlerde yüksek oranda 

bulunması morfolojinin uzanış doğrultusu ile ilgilidir. Güneybatı yönün 



868 | Manavgat Şehrinin Jeomorfolojik Özellikler Açısından CBS ile Analizi 

 

dikkat çekici miktarda az tercih edilişi ise Akdeniz üzerinden esen şiddetli 

lodos rüzgârlarının etkisinin bir sonucudur. 

 

Şekil 9: Manavgat Şehri ve çevresinin eğim haritası.  

 

Tablo 5: Manavgat Şehri’nde bakı gruplarının kapladığı alan ve oranları. 

Bakı Alan (ha) Oran  (%) 

Düz 131 2,7 

Kuzey 693 14,4 

Kuzeydoğu 610 12,6 

Doğu 546 11,3 

Güneydoğu 673 13,9 

Güney 883 18,6 

Güneybatı 82 1,7 

Batı 584 12,1 

Kuzeybatı 611 12,7 

Toplam 4813 100 

 

Akdeniz Bölgesi’nde yağış miktar ve şiddeti yıl içerisinde farklılıklar 

göstermektedir. Bölgede sıklıkla görülen şiddetli yağışlar yıkıcı sellere 

neden olabilmektedir. Bölgede olduğu gibi çalışma alanında da bu şiddetli 

yağışlar, zaman zaman ekonomik açıdan büyük tahribatlar oluşturan doğal 

afetler şeklinde görülebilmektedir.  

Bölgede sel ve taşkınların sıklıkla görülmesinde birinci ve en önemli 

etken iklim özellikleridir. İkinci önemli etken ise arazinin topoğrafik 
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yapısıdır. Eğim değerinin düşük olduğu kıyı ovalarında drene olamayan 

yağmur suları sel ve taşkınlara neden olabilmektedir. Şehir yerleşmelerinin 

kurulduğu kıyı ovalarında bitki örtüsü tahrip edilmekte ve bu alanlar 

yağışın toprağa sızmasını engelleyen yol, bina, park vs gibi alanlara 

dönüştürülmektedir.  Bu durum ise ani sellerin oluşma sıklığını arttırıcı bir 

unsur olarak belirebilmektedir. 

4. Sonuç 

Manavgat Şehri ile şehrin kurulduğu alanın jeomorfolojik özelliklerini 

CBS ile analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmanın sonucunda, şehrin 

tamamına yakınının (%97,5) 0-50 m yükselti basamağında uzanış gösteren 

kıyı ovası üzerinde yer aldığı görülmektedir. Kıyı ovalarını Kuvaterner 

yaşlı alüvyal dolgular oluşturmaktadır. Bu özellik olası depremlerin 

tahribat gücünü arttırıcı bir unsur olarak belirmektedir.  

Eğim grupları içerisinde yapılaşmaya en uygun alanlar olarak gösterilen 

%5,01-10 eğimli alanlarda şehrin yaklaşık olarak %40’ı, %0-5 arasındaki 

eğim grubunda ise  %46,2’si bulunmaktadır. Araştırma alanının sahip 

olduğu iklim özellikleri dikkate alındığında, düşük eğim değerleri ani ve 

şiddetli sağanak şeklinde düşen yağış sularının drene olmasını 

güçleştireceğinden sel ve taşkın gibi doğal afetlerin meydana gelme 

olasılığını arttırıcı bir unsurdur. 

Yerleşmeler için en uygun yön olan güney yön hâkim yön olarak 

görülmektedir. Şehrin %18,6’sı bu yönde bulunmaktadır. Güneybatı yön 

ise en az uygun yön olarak görülmektedir. Nitekim şehrin ancak %1,7’si 

bu yönde bulunmaktadır. 

Ülkemizde şehirler, son yıllarda dikkat çekici bir biçimde tarım alanları 

üzerinde genişleyerek verimli tarım alanlarının hızla tüketilmesine neden 

olmaktadır. Çalışma alanında da benzer bir durum görülmektedir. 

Manavgat Şehri son yıllarda hızla verimli tarım arazileri üzerinde 

genişlemektedir.  

Hem şehrin kuruluş ve genişleme alanının jeolojik ve jeomorfolojik 

özellikler bakımından yerleşmeye uygun olmaması, hem de ülkemizin 

önemli doğal kaynaklarından olan yüksek verimli tarım topraklarının hızla 

tüketiliyor olması dikkate alındığında, Manavgat Şehri için yeni bir 

yerleşim alanının oluşturulması gerektiği öngörülmektedir. Bu nedenle 

şehir ve bölge planlamacıların, Manavgat Şehrinin kuzeydeki yamaçlara 

doğru çekilmesini öngören yeni plan ve projeler yapması ve bu planların 

uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.   

KAYNAKLAR 

Alpaslan A. ve Abdullah U. 2010. Şehir Coğrafyası, Ankara, Nobel Yayın 

Dağıtım. 



870 | Manavgat Şehrinin Jeomorfolojik Özellikler Açısından CBS ile Analizi 

 

Aureli, A. 2002. What’s Ahead in UNESCO’s International Hydrological 

Programme (IHP VI 2002–2007). Hydrogeology Journal, 10: 349–350. 

Bilgin, A. 1989, Yerleşme Alanlarının Seçiminde Jeomorfoloji. 

Jeomorfoloji Dergisi. Ankara. 

Chengtai, D. 1999. Urban Geomorphology. China: Southwest China 

Normal University Press. 

Chilton, J. (ed.). 1999. Groundwater in the Urban Environment: Problems. 

Process and Management, A. A. Balkema. 

Custodio, E. 1997. Groundwater Quantity and Quality Changes Related to 

Land and Water Management Around Urban Areas: Blessings and 

Misfortunes. In Chilton Et Al. (Eds.) Proceedings of The 27th IAH 

Congress on Groundwater in The Urban Environment: Problems, 

Processes And Management. Balkema, Rotterdam. 

Cürebal, İ., Efe, R., Soykan, A. ve Sönmez, S. 2008. Balıkesir Kent 

Merkezi Yerleşim Alanı ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin 

CBS ve UA Yöntemleriyle Belirlenmesi. Ulusal Jeomorfoloji 

Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı (20–23 Ekim 2008), Çanakkale. 

Çavuş, C. Z. 2007. Çanakkale’de Kentsel Gelişimin Uzaktan Algılama ve 

GPS Ölçümleri ile İzlenmesi. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya 

Bölümü Coğrafya Dergisi, 15,44–58. 

Dipova, N. ve Cihangir, B. 2011. Antalya İli Yerleşim Alanının 

Depremselliğinin Araştırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 35 (2), 

93-114. 

Ekinci, D. 2004. Gülüç Çayı Havzasının Uygulamalı Jeomorfolojisi. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Erinç, S. 1958. Bölge Sınıflandırılmasının Esasları. 2. İskân ve Şehircilik 

Haftası Konferansları, 69-84.  

Erinç, S. 1959. Bölge Planı Nasıl Yapılır? . İ.Ü.Coğrafya Enstitüsü 

Dergisi. 5, 10, İstanbul. 

Erinç, S. 1973. Türkiye: İnsan ve Ortam. İstanbul Üniversitesi Coğrafya 

Enstitüsü Dergisi 18-19, 1-33. 

Erol, O. 1968. The Growth of Ankara City and the Geomorphology of its 

Site. Colloque Intern.de Geog. Applique. 231-245, Liege. 

Foster, S. 1996. Groundwater Quality Concerns in Rapidly-Developing 

Cities. in: J.H. Guswa (Ed.), Hydrology and Hydrogeology of Urban 

and Urbanizing Areas, American Institute of Hydrology, St. Paul. 



Fatma Esen, Vedat Avcı| 871 

 

Foster, S., Morris, B., Lawrance, A. ve Chilton, J. 1999. Groundwater 

Impacts and Issues in Developing Cities: An Introductory Review. In 

Chilton, J. (Eds.) Proceedings of the 27th IAH Congress on 

Groundwater in the Urban Environment: Selected Cities Profiles, 

Balkema, Rotterdam. 

Glover, C., Robertson, A.H.F., 1998. Neogen Intersection of the Aegean 

and Cyprus arcs: Extensional and Strike-Slip Faulting in the Isparta 

Angle, SW Turkey. Tectonophysics 298, 103-132. 

Kandilli Rasathanesi ve DAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve 

Değerlendirme Merkezi 2017. Basın Bülteni, İstanbul. 

Karabıyıkoğlu, M, 1986. Mühendislik Jeomorfolojisi. Jeomorfoloji Derg. 

14, 17-25, Ankara. 

Karagel, H. ve Üçeçam Karagel, D. 2010. Devrek İlçesi’nde Yerleşmelerin 

Kuruluş Yeri Seçiminde Etkili Olan Coğrafi Faktörler. e-Journal of 

New World Sciences Academy Nature Sciences 5 (2), 76-97. 

Keleş, N. 1986. Kent ve Bölge Planlamasında Jeomorfoloji. Jeomorfoloji 

Dergisi, 14, 7-11, Ankara. 

Kurter, A. 1985. Uygulamalı Jeomorfoloji. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Ders Notları, İ. Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü: İstanbul. 

Lerner, D. N. 1997. Too Much or too Little: Recharge in Urban Areas. In 

Chilton Et Al. (Eds.) Proceedings of the 27th IAH Congress on 

Groundwater in the Urban Environment: Problems, Processes and 

Management, Balkema, Rotterdam. 

Morris, B. L., Lawrance, A. R. ve Foster, S. D. 1997. Sustainable 

Groundwater Management for Fast-Growing Cities: Mission 

Achievable or Mission Impossible? In Chilton, J. Et Al. (Eds.) 

Proceedings of the 27th IAH Congress on Groundwater in the Urban 

Environment: Problems, Processes and Management, Balkema, 

Rotterdam. 

Özdemir, M. A. ve Karadoğan, S. 1996. Türkiye’de İl Merkezlerinin 

Coğrafi Mekânla İlişkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 

(2), 271-291.  

Özdemir, M. A. 1996. Türkiye’de Büyük Yerleşme Alanlarının Seçimin-

de Jeomorfolojik Esaslar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 

(2), 209-222.  

Özşahin, E. ve Değerliyurt, M. 2010. Antakya-Serinyol (Hatay) 

Güzergâhındaki Alt Geçit Projesinin Uygulamalı Jeomorfolojik Açıdan 

Değerlendirilmesi. I. Ulusal Karayolları ve Trafik Güvenliği 

Sempozyumu (6–8 Mayıs 2010), Ankara. 



872 | Manavgat Şehrinin Jeomorfolojik Özellikler Açısından CBS ile Analizi 

 

Özşahin E. 2010. Antakya’da (Hatay) Yer Seçiminin Jeomorfolojik 

Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (23), 1-16. 

Özşahin E. 2014. CBS Kullanılarak Şehir ve Jeomorfoloji Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi: Tekirdağ Şehri Örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 6, 93-122. 

Tonbul, S. ve Sunkar, M. 2008. Batman Şehrinde Yer Seçiminin 

Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi. 

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı (20–23 Ekim 

2008), Çanakkale. 

Turoğlu, H. 1993. Mühendislik Jeomorfolojisinin Tanıtılması Ve 

Metodolojisi. Türk Coğrafya Dergisi, 28, 345–349. 

Turoğlu, H. 1998. Sinop Şehri ve Çevresinde Arazi Kullanımı- 

Jeomorfoloji İlişkisi. Türk Coğrafya Derg., 33, 519-528, İstanbul. 

Yalçınlar, İ. 1967. Türkiye’de Bazı Şehirlerin Kuruluş Ve Gelişmesinde 

Jeomorfolojik Temeller. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü 

Dergisi 16 

Yılmazer, İ., Kaya, Ş. ve Duman, T. Y. 1996. Yeraltı Yapıları Projelerinde 

Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları. 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1996 

Bildiri Özleri Kitabı, 17. 



 

 

ÖĞRENCİLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN 

GELECEK BEKLENTİSİ İLE İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA 

The Relationship of Students’ Social Gender Roles with Their Future 

Expectations: An Application 

 

Yunus ZENGİN & Erdoğan KAYGIN 

Giriş 

Gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal yapılar, içerisinde barındırdığı 

toplumları da etkileyerek sahip oldukları kültürel değerlerin de 

değişmesine neden olmaktadır. Değişen bu değerler çerçevesinde 

toplumlar tarafından kadın ve erkeğe yüklenilmiş olan farklı rol ve 

özellikler sonucunda ortaya çıkan farklılıklar ve bu farklılıkların sebepleri 

ile ilgili araştırmaların her geçen gün artması, dikkatleri “cinsiyet” ve 

“toplumsal cinsiyet” kavramları üzerine çekerek araştırmacıların bu alana 

yoğunlaşmalarına neden olmuştur. 

Cinsiyet kavramı biyolojik ve toplumsal olmak üzere iki şekilde ele 

alınmaktadır. Biyolojik cinsiyet doğuştan gelen ve erkek ve kadın olma 

ayrımını ortaya koyan doğal bir olay iken toplumsal cinsiyet ise; toplumsal 

ve kültürel bir yapılanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve bireyin daha 

sonraki hayatını şekillendirecek kadınlık ve erkeklik olgusunu ifade 

etmektedir.  

 Günlük yaşamda bu iki kavram genel olarak herhangi bir ayrıma tabi 

tutulmadan birlikte ifade edilmelerine karşılık, cinsiyetin biyolojik özelliği 

temel alınarak bu özelliğin üzerine inşa edilen toplumsal durum, bilim 

çevrelerinde cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gender) terimleri ile 

birbirinden ayrılarak farklı iki kavram olarak adlandırılmaktadır. 1 

Batılı bilimciler “sex” kelimesinin bireyin hem biyolojik durumunu 

hem de anatomik özelliklerini,  “gender”in ise bireyin toplumdaki sosyal 

ve kültürel rollerin temsil ettiğini ifade etmektedirler.2 “Sex” terimi 

biyolojik olarak kadın ve erkek arasındaki cinsiyeti ayırmak için 

kullanılırken, Ann Oakley tarafından sosyoloji literatürüne kazandırılan 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi);Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye, yunuszengin23@gmail.com 
 (Doç. Dr.); Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye, erdogankaygin@hotmail.com 
1 Celalettin Vatandaş. Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Sosyoloji 

Konferansları, (35), 2011, s.31 
2 Louise K. Newman, , “Sex, Gender and Culture: Issues in the Definition, Assesment and 

Treatment of Gender Identity Disorder”, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2002, 

V.7,s.353 
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“gender” ile toplumsal cinsiyet ifade edilerek erkeklik ve kadınlık 

arasındaki toplumsal bölünmeye işaret edilmektedir. 3 

Oakley (1985) ve Marshall’a (1999) göre toplumsal cinsiyet, 

toplumlardaki kadın ve erkekler arasındaki bölünmede yaşanan eşitsizlik 

olarak tanımlanmaktadır.4 5 Toplumsal cinsiyette bir algılama süreci söz 

konusu olup, bireyin kendini kadın ya da erkek olarak nasıl algıladığını 

ifade etmektedir. Bireyin yaşamını sürdürdüğü toplumun kültürü; bir 

kadının yada bir erkeğin davranışlarını şekillendirmekte ve bu kişilerin 

nasıl davranacağı, nasıl düşüneceği ve nasıl hareket edeceğine ilişkin 

beklentileri ortaya koymaktadır. 6 

Toplumsal cinsiyete yönelik olarak yapılan çalışmalar, toplumlarda var 

olan toplumsal cinsiyete ilişkin davranışların kadını olumsuz yönde 

etkilediği, ikincil konuma ittiği ve cinsiyete dayalı ayrımcılığı yeniden 

ürettiğinin altını çizmektedir. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet 

çalışmalarının dikkat çekmiş olduğu bir diğer nokta ise, kadının kendi 

aleyhine olan bu süreçleri yeniden üretmek ve pekiştirmek sürecinde 

oynadığı aktif roldür. 7 Her toplumda kadın ve erkek arasındaki ayırımı 

ortaya koyan ve toplum tarafından bireylerin rollerini oluşturan, onları 

şekillendiren, denetleyen sosyo-kültürel değerler yer almaktadır. Bu 

kültürel değerlerin içeriğinde kadın ve erkeğin hangi sorumluluklarının 

olduğunu belirten roller yer almaktadır. 8 910 

Toplumsal cinsiyet rollerinin kazanılmasına ilişkin en önemli 

kuramlardan birisi Sandra Bem tarafından ortaya konulan Cinsiyet Şeması 

Kuramı’dır. 11 Bem’e göre, gelişim sürecindeki çocuklar, içinde 

bulundukları toplumun kadınlıkla ve erkeklikle ilgili tanımlarını 

                                                           
3 Ersan Ersoy,. “Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın Ve Erkek Kimliği”. Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 2009. s.210 
4 Tuba Şanlı. – Sinan Saraçlı, “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde 

Etkili Olan Faktörlerin Analizi" KAÜ İİBF Dergisi, 6(11), 2015.s.27 
5 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999, s.98 
6 Füsun Terzioğlu. – Lale  Taşkın,” Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik 

Davranışlarına ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu 

Dergisi. 12 (2), 2008, s.63. 
7 Özge Dündar Zeybekoğlu. “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Reklamlarına 

Yansıması”, ETHOS, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 5 (1), 2012, s.124 
8 Simge Saraç, “Toplumsal Cinsiyet Yansımaları”, Toplumsal Cinsiyet, Ed.Lerzan Gültekin 

vd., atılım Üniversitesi yayınları, Ankara 2013, s.27 
9 Ayşe Akın – Simge Demirel, “Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkisi”, 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25,4, 2003,s.74 
10 Gary N.Powell,-Jeffrey H. Greenhaus,  “Sex, Gender, and Decisions at The Family - 

Work Interface”,  Journal of Management. 36 (4), 2010,  s.1012 
11 Öner Çelikkaleli-Raşit Avcı. “Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet 

Rollerine Göre Bağlanma Biçimlerinin İncelenmesi”,  Journal of Computer and Education 

Research, 4 (7), 2016, s.105 
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öğrenmektedirler. 12 Toplumsal cinsiyetin şekillenmesinde öne sürülen 

bu roller, toplumun tanımladığı ve bireylerden yerine getirilmesini 

beklediği bir takım beklentiler olarak tanımlanmaktadır. 13 Bu rollerin 

şekillenmesinde ailenin, dahil olduğu toplumsal çevrenin ve alınan 

eğitimin oldukça etkili olduğu, bunun sonucunda da kız ve erkek 

çocukların cinsiyetlerine uygun roller kazanarak toplumsal cinsiyet 

kimliğini edindikleri görülmektedirler.14 Kültürel olarak kadın ve erkeğe 

uygun görülen, toplumca benimsenerek kalıp yargılara dönüşen bu roller 

ve aynı zamanda toplumsal cinsiyetin boyutlarını teşkil eden unsurlar 

şunlardır: 15 

-Eşitlikçi Cinsiyet Rolü: Kadınların ve erkeklerin günlük yaşamdaki 

rolleri ve sorumlulukları eşit olarak paylaşmalarıdır 

-Kadın Cinsiyet Rolü: Toplum tarafından kadına yüklenen roller ve 

sorumluluklardır  

- Evlilikte Cinsiyet Rolü: Toplum tarafından kadın ve erkeğe evlilik 

yaşamında yüklenen roller ve sorumluluklardır 

-Geleneksel Cinsiyet Rolü: Toplum tarafından kadın ve erkeğe günlük 

yaşamda yüklenen roller ve sorumluluklardır 

- Erkek Cinsiyet Rolü: Toplum tarafından erkeğe yüklenen roller ve 

sorumluluklardır 

Geleneksel ailelerde kız çocukları ataerkil yapıya uyum sağlayacak 

şekilde yetiştirilmektedir. Bu aile tipinde kız çocukları genç kız, kadın ve 

yeniden üretim çerçevesinde ev işlerinden sorumludur.  Kız çocuklarına 

yüklenilen bu sorumluluk onları daha küçük yaştan itibaren evde 

gerçekleştirilen eylemleri evdeki kadınları taklit ederek yapmaya 

başlamakta, onlara yardım etmeye teşvik edilerek özendirilmekte, 

böylelikle yeniden üretim sürecine dahil edilmektedir. Kız çocuklarının bu 

doğrultuda toplumsallaşmasını sağlayan en önemli araçlardan biri oyun ve 

seçilen oyuncaktır. Kız çocukları bebek, minyatür mutfak eşyaları gibi 

oyuncaklarla sergilemiş oldukları oyunlar ile çok küçük yaşlardan 

başlayarak ev içi rollere ısındırılırken, erkek çocuk saldırganlık simgelerini 

                                                           
12Sandra Lipsitz Bem,“Androgyny and gender schema theory: A conceptual and empirical 

integration. In T. B. Sonderegger (Ed.), Psychology and gender: Nebraska Symposium on 

Motivation”, Nebraska: University of Nebraska Press. 1984, s.184-185 
13 Saraç, age, s.27 
14 Gülay Günay- Özgün Bener, “Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile 

İçi Yaşamı Algılama Biçimleri” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.153, 2011, s.158 
15 Simge Zeyneloğlu “Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin 

Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları” (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2008, s.37 
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barındıran silah, araba, uçak gibi oyuncaklarla kendilerinden beklenilen 

rollere yönlendirilmektedir. 1617 

 Cinsiyet ile ilgili bu kalıp yargıları zamanla değişiklik göstermediği 

gibi, diğer dünya kültürlerinde de benzerlik göstermektedir. Genel olarak 

bu yargılarda kadınlardan beklenen (feminen özellik) daha çok çocukları, 

eşleri ve ev işleriyle ilgilenmeleri, erkeğe bağlı olmaları, duygusal olarak 

sessiz, sakin, fedakar, sabırlı, anlayışlı, duyarlı, sevecen, hassas, ılımlı, 

şefkatli, boyun eğen, mütevazı, narin gibi özellikler iken, erkeklerden 

beklenen ise; ailelerinin geçimini sağlamaları, dışarıyla olan bağı 

kurmaları, evdeki güç gerektiren (tamirat gibi) işleri yapıp, eş ve 

çocuklarını koruyup  kollamaları, duygusal olarak daha güçlü, cesur, sert, 

mantıkla hareket eden, atılgan, korkusuz, soğukkanlı, saldırgan ve katı 

olmalarıdır. 181920 

Çalışma ve toplumsal yaşamın farklı alanlarında kadına ve erkeğe 

yüklenen bu davranışsal yargılar, kadınlar aleyhine bir ayrımcılık 

yaratarak, toplumsal yaşamda genel olarak ikinci plana atılmalarına ve 

erkeğe kadından daha fazla değer veren bir eşitsizlik modelinin sürmesine 

neden olmaktadır. Bu eşitsizlik modeli özellikle çalışma/fırsat eşitliği, 

kararlara katılım, seçme özgürlüğü, eğitim ve meslek seçiminde daha fazla 

göze çarpmaktadır. 21 

Görüldüğü gibi toplumsal cinsiyet, çok boyutlu bir kavram olarak 

karşımıza çıkmakta ve içinde barındırdığı cinsiyet rolleri ile kadınlar ve 

erkeklerden göstermeleri gereken davranışları ortaya koymalarını 

beklemektedir. Toplumsal etki ile birlikte kadın ve erkeğe biçilen bu roller, 

kişilerin gelecekteki yaşam sürecine de sirayet etmekte kariyer sürecinin 

de şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü kadın ve erkeğe 

biçilen bu roller ve ortaya çıkan özellikler kadınları pasif, edilgen bir 

yapıya büründürürken, erkeklere daha aktif ve etken bir rol uygun görerek 

daha çocuk yaşlardan itibaren bireylerin geleceklerini bu kurallar üzerine 

inşa etmelerine neden olmaktadır.   

Nitekim gelişen düzenin ve modern yaşamın en önemli 

gerekliliklerinden biri bireylerin geleceği ile ilgili gerekli olan planlamaları 

yapma zorunluluğudur. Gelecek tasarımı olarak da ifade edilen bu 

planlama, insanın kendi vizyonunu belirlemesi ya da kendine görev tayin 

                                                           
16 Barlas Tolan,  "Aile, Cinsiyet ve Cinsel Roller", Aile Ansiklopedisi, T.C. Başbakanlık 

Aile Araştırma Kurumu, Ankara, s.209 
17 Vatandaş, adm, s.39 
18 Saraç, age, s.28 
19 Dündar Zeybekoğlu, agm, s.124 
20 Erol Esen-Yağmur Soylu-Diğdem Siyez- Gülce Demirgürz, “Üniversite Öğrencilerinde 

Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü Ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre 

İncelenmesi” E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, C.8, S.1, 2017, s.47 
21 Zeyneloğlu , agt,s.3 
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etmesi anlamına gelir. Bu görevler kişinin gelecekten beklentisini 

oluştururken, aynı zamanda kişiden toplumun beklentisi algısı şeklinde de 

düşünülebilmektedir. 22 Bu çerçevede beklenti Türk Dil Kurumuna 

(2013)  göre “gerçekleşmesi beklenen şey” ya da “bireyin belli şart ve 

durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki 

öngörüsü” olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik açıdan ise “ileriye bakma, 

beklentiyi geçmişe ve mevcut deneyimlere dayandırma” olarak ifade 

edilmektedir.23 

Toplumların gelişme ve değişmesinin temel dinamik unsurları olan 

gençlerin geleceğe yönelik beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşme 

düzeylerine yönelik umutları bir yandan ruh sağlığı ve yaşamdan hoşnut 

olma düzeylerini etkilerken diğer yandan toplumun değişimini ve bu 

değişimin yönünü belirleyebilmektedir.24  Yaşam koşullarının gün 

geçtikçe ağırlaştığı, ekonomik hayat için yarışmanın ve başarının ön plana 

çıktığı endüstri toplumlarında gençler için “gelecek kaygısı” çocukluk 

yaşlarından başlamakta, nitelikli insan olma çabası sonraki yıllarda da 

sürüp gitmektedir. 25 

Bireylerin yaşam beklentilerinin toplumsal olgular ile yakın bir 

ilişkisinin olduğu ve diğer bireylerin beklentileriyle örülmüş bir çevrenin 

ürünü olarak görülebilir. Bu nedenle bilim insanları, gençlerin gelecek 

beklentileri üzerinde toplumsal kalıpların ve diğer bireylerin yaratmış 

oldukları etkilerin göz ardı edilmemesini sıklıkla önermektedir. Gençlerin 

özellikle hedef belirleme sürecinde iletişim halinde oldukları çevre ve 

etkileşime girdikleri diğer bireyler, kültürel normlar ve bu normların 

taşıyıcıları olan yazılı ve görsel basın, gençlerin gelecek beklentileri için 

bir kriter oluşturmakta ve etkili olmaktadır.26 

Bununla birlikte bireyin çevresinde başarının nasıl tanımlandığı, hangi 

hedeflerin kabul,  hangilerinin kabul görmediği de gençlerin 

beklentilerinin şekillenmesinde etkili olmaktadır. Tüm bu faktörler de 

göstermektedir ki gençlerin yaşam beklentilerini ailenin ve okulun, 

ardından çevrenin ve en genel anlamda toplumun gence verdiği tepkiler ve 

vurguladığı değerler belirlemektedir. Bunlar arasında Anne-baba ve diğer 

                                                           
22 Taner Uluçay-Ahmet Ragıp Özpolat -İsa Yücel İşgör-Orhan Taşkesen, “Lise 

Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”,  NWSA-Education Sciences, 

C.9,S.2,2014, s.235  
23 Hıdır Apak. “Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği” Birey ve 

Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.1, 2015, s.126 
24 Yasemin Yavuzer-Zeynep Karataş-Rezzan Gündoğdu, “Ergenlerin Çatışma Çözme 

Davranışlarının İncelenmesi: Nicel Ve Nitel Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, C. 28, S.1, 2013, s.94 
25 Müzeyyen Güleri, Üniversiteli Ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri Ve Kötümserlik-

İyimserlik Düzeyler, Ankara Üniversitesi Kriz Dergisi, C.6, S.1, s.88-113 
26 Yavuzer vd.,adm, s. 94 
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aile üyelerinin özellikle gençlerin gelecek beklentilerinde model olma, 

doğrudan beklentilerini aktarma, başarı için kriterler oluşturma yoluyla 

etkili oldukları görülmektedir.27 

Tuncer 28  çalışmasında “gelecek beklentisini” öğrencilerin gelecekte 

gerçekleşmesini umdukları durumlar olarak ele almıştır. Gelecek 

beklentisine yönelik olarak gerçekleştirilen birçok araştırma, gelecek 

beklentisine yönelik olarak olumlu beklentilerin bireyin psikolojik 

durumuna pozitif katkı sağladığı ve iyileştirdiğine ilişkin önemli ve 

inandırıcı kanıtlar sunmaktadır. 29  Yine gelecek beklentisine yönelik 

araştırmalarda gençlerin genellikle başarıya ve kişilerarası ilişkilere ait 

planlara yer verdikleri görülmektedir. Bunlar arasında çoğunlukla okulu 

bitirmek, bir işte başarılı olmak, unvan sahibi olmak, sevgili bulmak, 

evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi planları yer almaktadır. 30 Nitekim 

gelecek beklentisi ile ilgili yapılan kültürlerarası çalışmalarda, ergenlerin 

gelecekle ilgili beklentilerinin üç ana başlığa yoğunlaştığı görülmektedir. 

Bunlar; kariyer, aile ve romantik ilişkilerdir. 31 32 33  McCabe ve ark.’ 

nın (2000) ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada, 

gençlerin geleceğe ilişkin en önemli beklentilerinin romantik ilişkiler 

geliştirmekten çok, iyi bir meslek sahibi olmak olduğunu bulmuştur. Öte 

taraftan dikkat çeken bir diğer nokta ise; ergenlerin özellikle gelecekteki 

eğitim ve kariyer başarıları hakkındaki düşüncelerine ve duygularına 

odaklanmalarıdır. Bunun sebebi ise kimlik kazanımının ergenlik 

döneminin, yakın duygusal ilişkilerin ise, ilk yetişkinlik döneminin odak 

noktası olmasıdır.34  Ayrıca ergenlerde gelecekteki beklentilerle ilgili 

çeşitli faktörler ilişkilendirilmiştir. Örneğin, yaşça daha büyük olan 

gençlerin daha küçük yaşlarda olanlara göre kariyer ve aileye daha fazla 

odaklandıkları, bununla birlikte kızların erkeklerden daha fazla aile odaklı 

oldukları ve boş vakitlerini daha dikkatli kullandıkları görülmüştür.35 
Ebeveynler ise, gençlerin gelecekteki beklentilerini standartlar kurarak, rol 

                                                           
27 Kristen McCabe -Doglas Barnett, “First comes work, then comes marriage: Future 

orientation among African American young adolescents. Family relations, 

C.49,S.1,2000,s.64 
28 Murat Tuncer, “Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir 

Araştırma”, Turkish Studies, C.6, S.2, 2011, s.937 
29 Şanlı-Saraç, agm, s.27 
30 Hüseyin Şimşek, “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek 

Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler”,  Kuramsal Eğitimbilim 

Dergisi, C.5, S.1, .2012, s.93 
31 Ashley L.Greene. Future time perspective in adolescence: The present of things future 

revisited. Journal of Youth and Adolescence, 15, 1986,s. 99–113 
32 Yavuzer vd.,adm, s.95 
33 Marcela Raffaelli –Silvia H.  Koller ,” Future expectations of Brasilian street youth”, 

Journal of Adolescence. 28(2), 2005, s.250 
34 McCabe, K., & Barnett, D. agm, s.65 
35 Raffaelli-Koller, adm, s.250 
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model olmak ve dini inançlarını ön planda tutmak suretiyle 

etkilemektedir.36  Poole ve Cooney, 37  tarafından Singapur ve 

Sydney'deki 15 yaşındaki ergenlere yönelik olarak gerçekleştirdikleri bir 

çalışmasında, sosyoekonomik durumları düşük olan ortamlardan gelen 

gençlerin genel olarak işle ilgili unsurlara daha fazla odaklandıkları, 

sosyoekonomik düzeyi daha yüksek olanların ise eğitime odaklandıkları 

görülmüştür. Nurmi, 1991 tarihinde gençlerin gelişimsel, sosyal, kimlik ve 

motivasyon psikolojisini kapsayan alanlardaki gençlerin beklentilerine 

yönelik yaptığı literatür çalışmasında; gençlerin yaşamlarını etkileyen 

diğer unsurların da gelecek beklentileri ile bağlantılı olduğuna rastlamıştır. 

Örneğin, suçlu gençlerin, suçsuz gençlerinkinden daha az iyimser, daha az 

yapılandırılmış ve kendilerine yönelik daha geleceğe yönelik beklentilere 

sahip olma eğiliminde olduklarına işaret etmiştir. 38 

Gelecek ile ilgili planlamayı ve tasarımı iyi yapamayan ve bu anlamda 

beklentilerini gerçekleştiremeyen kişilerin gelecekte yoğun bir ümitsizlik 

ve hayal kırıklığı,  stresle baş başa kalması muhtemeldir.39  Her ne kadar 

günümüz koşullarında gençlerin meslek tercihlerinde öncelikli olarak 

mesleki saygınlık ve yüksek gelir düşüncesi olsa da,40 bu düşünce daha 

sonraki dönemlerde bireylerde stres ile birlikte tükenmişlik, işe 

adanamama, devamsızlık gibi çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden 

olacaktır.  

Amaç 

Değişimin hızla yaşandığı her geçen günün geleceği belirlemede daha 

etkin olduğu günümüzde, gençlerin bu süreçte gelecekteki hayatlarını daha 

iyi koşullarda idame ettirme ve buna uygun kariyer hedefi belirleme 

düşünceleri de zorlaşmaktadır. Dış çevre koşullarının yaratmış olduğu 

ortamın yanına toplumca belirlenen kuralların da eklenmesi genç nesillerin 

geleceklerini şekillendirmesinde önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen bu araştırmada 

amaç, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerinin gelecek beklentileri ile 

olan ilişkilerini tespit etmektir. Bununla birlikte öğrencilerin sahip 

oldukları demografik özelliklerinin toplumsal cinsiyet ve gelecek 

                                                           
36 Heather L. Sipsma-Jeannette R. Ickovics- Haiqun Lin- Trace S. Kershaw. “Future 

expectations among adolescents: A latent class analysis”. American journal of community 

psychology, 50 (1-2), 2012, s.170 
37 Millicent E.Poole -  George H. Cooney  “Orientations to the future: A comparison of 

adolescents in Australia and Singapore”,  Journal of Youth and Adolescence, 17, 1987, 

s.131 
38 Emma K.Massey- Winifred A. Gebhardt- Nadia Garnefski,  “Adolescent goal content 

and pursuit: A review of the literature from the past 16 years”, In Developmental Review, 

28 (4), 2008, s.422 
39 Tuncer, adm, s.936 
40 Mehmet Ali Çakır,” Mesleki Rehberlik”,  Anı Yayıncılık,  Ankara 2007,s.138 
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beklentisi ile ilişkilerini ortaya koymak çalışmanın diğer amaçlarını 

oluşturmaktadır.   

Yöntem  

Araştırma basit tesadüfi örneklem modelinde yürütülmüştür. Basit 

tesadüfi örneklemede evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı 

eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık 

aynıdır41. Verilerin toplanmasında daha önce araştırmacılar tarafından 

belirli çalışmalarda kullanılmış geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiş olan 

ölçekler kullanılmıştır. Ölçek verileri SPSS paket programına aktarılarak 

analizler yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t testi, Anova testi, 

korelasyon ve Tukey HSD testinden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri ile gelecek beklentisi arasındaki 

ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak geliştirilen araştırma modeli aşağıdaki 

gibidir. 
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   - 

 

 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu çalışmanın evrenini Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise;  

İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi normal ve ikinci öğretim bölümlerinde eğitim gören 611 öğrenci 

oluşturmaktadır. Bu ana kütleden %95’lik güvenilirlik sınırları içerisinde 

                                                           
41 Rauf Arıkan. “Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama”. Asil Yayın Ankara 2004, s.141 

Demografik Değişkenler 
Cinsiyet 
Medeni Durum 
Yaş 
Sınıf 
Bölüm 
Gelir Durumu 
Babanızın İşi 

Toplumsal Cinsiyet 
 Eşitlikçi Cinsiyet  
 Kadın Cinsiyet 
 Erkek Cinsiyet 
 Evlilikte Cinsiyet 
 Geleneksel Cinsiyet 

Gelecek Beklentisi 
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%5’lik hata payı öngörülerek elde edilecek örneklem büyüklüğü 236 

olarak belirlenmiştir.42 Dağıtılan anket sayısı 400 adet olup, eksik 

doldurmalardan dolayı 357 anket değerlendirilmeye alınmıştır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak ölçek kullanılmıştır. 

Kullanılan ölçek üç bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk bölümünü 

demografik değişkenlere ilişkin sorular oluştururken, ikinci bölümünü 

toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesine yönelik, üçüncü bölümde ise 

gelecek beklentisi ilgili soruları içermektedir.  Toplumsal cinsiyeti ölçmek 

üzere Simge Zeyneloğlu tarafından “Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi 

Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin 

Tutumları” adlı doktora tezinde kullanmış olduğu ve Tutum Ölçeği 

Puanının 0,92 olduğu geçerlilik ve güvenirliliği test edilmiş olan ölçekten 

yararlanılmıştır. Ölçek 38 ifade ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Üçüncü 

bölümde Gelecek Beklentisine yönelik olarak kullanılan ölçek yer 

almaktadır. Ölçek Murat Tuncer (2011)  tarafından literatür taraması 

sonucunda geliştirilmiş ve “Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek 

Beklentileri Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasında kullanmış olduğu ve  

Cronbach alfa katsayısı ,84 olan geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş 

ölçekten yararlanılmıştır.  Ölçek tek boyut ve 15 sorudan oluşmaktadır. 

Yapılan araştırmada verilerin güvenirliliğini belirlemek için cronbach 

alpha yöntemi kullanılmıştır. Ortaya çıkan güvenirlik sonuçları 

Özdamar’ın ifade ettiği sınıflama esas alınarak değerlendirme 

yapılmıştır.43  

Tablo 1. Toplumsal Cinsiyet ve Gelecek Beklentisine İlişkin 

Güvenirlilik Sonuçları 

 Cronbach's 

Alpha 

Madde Sayısı 

Toplumsal Cinsiyet 0,705 38 

Eşitlikçi Cinsiyet 0,756 8 

Kadın Cinsiyet 0,572 8 

Erkek Cinsiyet 0,683 6 

Evlilikte Cinsiyet 0,581 8 

Geleneksel Cinsiyet 0,769 8 

Gelecek Beklentisi 0,791 15 

                                                           
42 http://www.surveysystem.com/sscalc.htm  
43 Kazım Özdamar, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, 

Eskişehir 2002, s.673 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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Güvenirlilik analizi sonucunda verilerin kabul edilebilir düzeyde 

güvenirliliğe sahip oldukları söylenebilir.  

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma kapsamında gerçekleştirilen 

analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgular 

örnekleme ilişkin demografik bilgileri ve değişkenler arasındaki ilişkilere 

yönelik analizlerden oluşmaktadır.  

1.Çalışanlarının Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılanların çoğunluğu kadınlardan, medeni durum 

bakımından bekârlardan ve yaş bakımından 21-25 yaş aralığında 

olanlardan oluşmaktadır. 3. Sınıf öğrencilerinin oranı daha fazladır.  Gelir 

bakımından 1700 tl ve 3500 tlye kadar olanların oranı bir birine yakındır. 

Serbest meslek erbabı ve emeklilerin oranı işsiz, memur ve işçilerden daha 

fazladır.  

Tablo 2. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

   Değişkenler Frekan

s 

Yüzde 

% 

Cinsiyet Bay 140 39,2 

Bayan 217 60,8 

Medeni 

Durum 

Evli 29 8,1 

Bekâr 328 91,9 

Yaş 20 ve altı 50 14 

21-25 260 72,8 

26-30 47 13,2 

Bölüm İşletme 90 25,2 

İktisat 91 25,5 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönet. 

116 32,5 

Uluslararası Tic. ve Lojistik 60 16,8 

Sınıf 3 233 65,3 

4 124 34,7 

Gelir 

Durumu 

0-1699 155 43,4 

1700-3499 143 40,1 

3500-5999 41 11,5 
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6000 ve üstü 18 5 

Babanızı

n İşi 

İşsiz 44 12,3 

Memur 43 12 

İşçi 62 17,4 

Emekli 78 21,8 

Serbest meslek 130 36,4 

  Total 357 100 

 

2.Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Gelecek Beklentileri Düzeylerine 

İlişkin Bulgular Ve Yorumlar 

Toplumsal cinsiyet rolleri ile gelecek beklentileri düzeylerinin 

belirlenmesi için ortalamaları belirlenmiştir. Bulgulara ilişkin sonuçlar 

tablo 3’ de  gösterilmiştir.  

Ortalamaların değerlendirilmesinde aşağıda ifade edilen değerler sınır 

olarak kabul edilmiştir.  

1-1,79 Çok düşük;1,80-2,59  Düşük; 2,60-3,39  Orta; 3,40-4,19  

Yüksek; 4,20-5,00  Çok Yüksek 

Tablo 3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Alt Boyutları ile Gelecek 

Beklentileri Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
  N Ortalama Std. 

Sapma 

Toplumsal cinsiyet 357 2,95 0,35 

Eşitlikçi Cinsiyet 357 4,07 0,69 

Erkek Cinsiyet 357 2,29 0,82 

Kadın cinsiyet 357 3,24 0,53 

Evlilikte Cinsiyet 357 2,06 0,60 

Geleneksel Cinsiyet 357 2,89 0,84 

Gelecek beklentisi 357 3,96 0,51 

 

Yapılan analizler neticesinde eşitlikçi cinsiyet rolünün yüksek düzeyde 

olduğu buna karşın toplumsal cinsiyet rollerinin diğer alt boyutlarının olan 

erkek cinsiyet ve evlilikte cinsiyet rollerinin düşük düzeyde olduğu ortaya 

çıkmıştır. Kadın cinsiyet rolü ve geleneksel cinsiyet rollerinin orta düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Gelecek beklentisinin ortalamasının ise yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  
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3.Toplumsal Cinsiyet, Gelecek Beklentisi ve Alt Boyutları 

Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular 

Toplumsal cinsiyet ve alt boyutları ile gelecek beklentisi arasındaki 

ilişkileri incelemek amacıyla pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 4. Toplumsal Cinsiyet, Gelecek Beklentisi ve Alt Boyutları 

Arasındaki İlişki 

Boyutlar Toplumsal 

Cinsiyet 

Eşitlikçi 

Cinsiyet 

Erkek 

Cinsiyet 

Kadın 

Cinsiyet 

Evlilikte 

Cinsiyet 

Geleneksel 

Cinsiyet 

Toplumsal 

Cinsiyet 

1           

Eşitlikçi 

Cinsiyet 

-,192** 1     

Erkek 

Cinsiyet 

,730** -,505** 1    

Kadın 

Cinsiyet 

,537** -0,012 ,156** 1   

Evlilikte 

Cinsiyet 

,685** -,533** ,575** ,194** 1  

Geleneksel 

Cinsiyet 

,805** -,447** ,644** ,198** ,570** 1 

Gelecek 

Beklentisi 

,149** ,118* 0,095 0,057 0,034 0,086 

Düşük Güç: r < 0,30, Orta Güç: 0,30 < r < 0,70, Yüksek Güç: r>0,70 

*: p<0,05, **: p<0,01  

 

Korelasyon analizi sonucunda Toplumsal Cinsiyet ile Gelecek 

Beklentisi arasında istatistiksel açıdan anlamlı düşük düzeyde pozitif yönlü 

bir ilişki görülmüştür. Toplumsal cinsiyetin alt boyutlarından olan eşitlikçi 

cinsiyet rolü ile gelecek beklentisi arasında da düşük düzeyde pozitif yönlü 

bir ilişki çıkmıştır. Toplumsal cinsiyetin diğer alt boyutları ile gelecek 

beklentisi arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişkiler görülmemiştir. 

4.Toplumsal Cinsiyet ve Alt Boyutları ile Gelecek Beklentisi İçin 

Yapılan t Testi Analizlerine İlişkin Bulgular 

Toplumsal cinsiyet ve alt boyutları ile gelecek beklentisi için 

araştırmaya katılanların cinsiyetleri ve medeni durumları arasında farklılık 

olup olmadığını karşılaştırmak için %95 güvenirlikte bağımsız örneklem t 

testi uygulanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 



Yunus Zengin &Erdoğan Kaygın | 885 

 

Tablo 5. Toplumsal Cinsiyet ve Alt Boyutları ile Gelecek 

Beklentisine İlişkin Cinsiyetler Arasındaki t Testi 

 Cinsi

yet 

N Ortala

ma 

St

d. 

Sapm

a 

t p 

Toplumsa

l cinsiyet 

Bay 1

40 

3,15 0,

32 

9,3

2 

0,

00 

Bayan 2

17 

2,82 0,

31 

Eşitlikçi 

Cinsiyet 

Bay 1

40 

3,74 0,

70 

-

7,85 

0,

00 

Bayan 2

17 

4,28 0,

59 

Erkek 

Cinsiyet 

Bay 1

40 

2,75 0,

81 

9,3

2 

0,

00 

Bayan 2

17 

2,00 0,

69 

Kadın 

cinsiyet 

Bay 1

40 

3,31 0,

47 

2,0

2 

0,

04 

Bayan 2

17 

3,20 0,

56 

Evlilikte 

Cinsiyet 

Bay 1

40 

2,45 0,

67 

11,

50 

0,

00 

Bayan 2

17 

1,81 0,

38 

Gelenekse

l Cinsiyet 

Bay 1

40 

3,36 0,

75 

9,4

7 

0,

00 

Bayan 2

17 

2,58 0,

76 

Gelecek 

beklentisi 

Bay 1

40 

3,98 0,

54 

0,4

0 

0,

69 

Bayan 2

17 

3,95 0,

50 

Yapılan t testi sonucunda cinsiyet bakımından toplumsal cinsiyet ve alt 
boyutları arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Buna göre 

Erkek Cinsiyet, Kadın cinsiyet, Evlilikte Cinsiyet, Geleneksel Cinsiyet 

rollerine erkeklerin katılma düzeyi bayanlara göre daha yüksektir.  
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Eşitlikçi Cinsiyet rolüne ise bayanların katılma düzeyi erkeklere göre daha 

fazladır. Gelecek beklentisinde ise herhangi bir farklılık görülmemektedir. 

Medeni durum bakımından yapılan t testi bulgularına göre evli ve 

bekârlar arasına gelecek beklentisi ölçeğinde farklılık ortaya çıkmıştır. 

Toplumsal cinsiyet ve alt boyutlarında herhangi bir farklılık görülmemiştir. 

Tablo 6. Toplumsal Cinsiyet ve Alt Boyutları ile Gelecek 

Beklentisine İlişkin Medeni Durum Arasındaki t Testi 

  Mede

ni 

durum 

N Ortala

ma 

St

d. 

Sapm

a 

t p 

Toplums

al cinsiyet 

Evli 29 2,95 0,4

0 

0,0

3 

0,9

7 

Bekar 32

8 

2,95 0,3

5 

Eşitlikçi 

Cinsiyet 

Evli 29 4,15 0,7

7 

0,6

5 

0,5

2 

Bekar 32

8 

4,06 0,6

8 

Erkek 

Cinsiyet 

Evli 29 2,33 0,9

9 

0,2

4 

0,8

2 

Bekar 32

8 

2,29 0,8

1 

Kadın 

cinsiyet 

Evli 29 3,31 0,5

7 

0,7

5 

0,4

6 

Bekar 32

8 

3,23 0,5

2 

Evlilikte 

Cinsiyet 

Evli 29 2,04 0,7

1 

-

0,17 

0,8

6 

Bekar 32

8 

2,07 0,5

9 

Gelenek

sel Cinsiyet 

Evli 29 2,73 0,9

0 

-

0,98 

0,3

4 

Bekar 32

8 

2,90 0,8

4 

Gelecek 

beklentisi 

Evli 29 3,98 0,5

7 

0,1

4 

0,8

9 

Bekar 32

8 

3,96 0,5

1 
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Ortaya çıkan bulguya göre toplumsal cinsiyet bakımından farklılıklara 

rastlanmamıştır. Farklılık gelecek beklentisi boyutunda ortaya çıkmıştır. 3. 

Sınıf öğrencilerinin gelecek beklentisine katılma düzeyi 4. Sınıf 

öğrencilerine göre daha yüksektir.  

Tablo 7. Toplumsal Cinsiyet ve Alt Boyutları ile Gelecek 

Beklentisine İlişkin Okuduğu Sınıf Durumuna Göre t Testi 

 Sınıf N          Ortalama Std.Sap. t p 

Toplumsal 

cinsiyet 

3 233 2,96 0,37 0,65 0,52 

4 124 2,93 0,33 

Eşitlikçi 

cinsiyet 

3 233 4,07 0,69      -

0,07 

0,95 

4 124 4,07 0,69 

Erkek 

cinsiyet 

3 233 2,31 0,84 0,56 0,58 

4 124 2,26 0,79 

Kadın 

cinsiyet 

3 233 3,22 0,57     -

1,21 

0,23 

4 124 3,29 0,45 

Evlilikte 

cinsiyet 

3 233 2,07 0,62 0,17 0,86 

4 124 2,06 0,56 

Geleneksel 

cinsiyet 

3 233 2,95 0,83 1,76 0,18 

4 124 2,78 0,86 

Gelecek 

beklentisi 

3 233 4,04 0,51 3,99 0,00 

4 124 3,82 0,48 

 

Tablo 8. Toplumsal Cinsiyet ve Alt Boyutları ile Gelecek 

Beklentisine Gelir Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

  Gelir 

Durumu 

N Or

t. 

St. 

Sapm

a 

F Sig

. 

Toplums

al cinsiyet 

0-1699 155 2,9

9 

0,3

3 

 

3,9

6 

 

0,0

1 1700-

3499 

143 2,9

5 

0,3

8 

3500-

5999 

41 2,7

8 

0,2

8 

6000 ve 

üstü 

18 2,9

8 

0,4

6 
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Eşitlikçi 

Cinsiyet 

0-1699 155 4,1

1 

0,6

2 

 

0,8

1 

 

0,4

9 1700-

3499 

143 4,0

4 

0,6

7 

3500-

5999 

41 4,0

6 

0,6

6 

6000 ve 

üstü 

18 3,8

6 

1,2

5 

Erkek 

Cinsiyet 

0-1699 155 2,3

1 

0,7

1 

 

3,8

3 

 

0,0

1 1700-

3499 

143 2,3

6 

0,8

5 

3500-

5999 

41 1,9

1 

0,7

5 

6000 ve 

üstü 

18 2,5

3 

1,3

6 

Kadın 

cinsiyet 

0-1699 155 3,2

9 

0,4

9 

 

1,4 

 

0,2

4 1700-

3499 

143 3,2

1 

0,5

7 

3500-

5999 

41 3,1

2 

0,5

9 

6000 ve 

üstü 

18 3,3

1 

0,2

4 

Evlilikte 

Cinsiyet 

0-1699 155 2,0

8 

0,6

3 

 

1,8

8 

 

0,1

3 1700-

3499 

143 2,0

7 

0,5

6 

3500-

5999 

41 1,8

9 

0,3

6 

6000 ve 

üstü 

18 2,2

7 

0,9

6 

Geleneks

el Cinsiyet 

0-1699 155 2,9

8 

0,7

5 

 

2,1

1 

 

0,1 

1700-

3499 

143 2,8

8 

0,8

5 

3500-

5999 

41 2,6

3 

0,8

3 
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6000 ve 

üstü 

18 2,7

4 

1,4

2 

Gelecek 

beklentisi 

0-1699 155 3,9

8 

0,5

3 

 

0,6

3 

 

0,5

9 1700-

3499 

143 3,9

7 

0,5

2 

3500-

5999 

41 3,9

4 

0,4

4 

6000 ve 

üstü 

18 3,8

1 

0,4

7 

 

Gelir Durumu Post Hoc Tablosu 

Boyutlar Gelir durumu Orta. Fark 

Toplumsal 

cinsiyet 

0-1699 1700-3499 0,0426 

3500-5999 ,21072* 

6000 ve üstü 0,01378 

1700-3499 0-1699 -0,04264 

3500-5999 ,16808* 

6000 ve üstü -0,02886 

3500-5999 0-1699 -,21072* 

1700-3499 -,16808* 

6000 ve üstü -0,19694 

Erkek 

Cinsiyet 

0-1699 1700-3499 -0,05243 

3500-5999 ,39481* 

6000 ve üstü -0,2224 

1700-3499 0-1699 0,05243 

3500-5999 ,44724* 

6000 ve üstü -0,16997 

3500-5999 0-1699 -,39481* 

1700-3499 -,44724* 

6000 ve üstü -,61721* 

6000 ve üstü 0-1699 0,2224 

1700-3499 0,16997 

3500-5999 ,61721* 
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Yapılan tukey testi sonucuna göre toplumsal cinsiyet ve erkek cinsiyet 

alt boyutunda 1699 ile 3500-5999 arasında ve 1700-3499 ile 3500-5999 

arasında farklılıklar vardır. Buna göre geliri 1699 olanların oranı 3500-

5999 olanlara göre daha yüksektir. Yine geliri 1700-3499 olanların düzeyi 

3500-5999 olanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Erkek cinsiyet alt 

boyutunda 3500-5999 aralığında gelire sahip olanların düzeyi 6000 ve üstü 

gelire sahip olanlara göre daha düşüktür. 

Sonuç ve Tartışma 

Toplumsal cinsiyet ve gelecek beklentisi ilişkisini belirlemeyi kapsayan 

bu çalışma, Kafkas üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi 

öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 

toplumsal cinsiyetin alt boyutu olan eşitlikçi cinsiyet rolünün yüksek 

düzeyde olduğu görülmüştür. Kadınların ve erkeklerin günlük 

yaşamlarındaki rolleri ve sorumluluklarının eşit olarak paylaşılmasını 

ifade eden bu boyuttaki bulgudan kadın ve erkeklerin var olan toplumsal 

rollerden gün geçtikçe uzaklaştığını, kadın ve erkeklere yüklenen 

davranışların benzeşmeye başladığı söylenebilir. Ayrıca bu durumun 

ortaya çıkmasında kadınların eğitim seviyelerinde meydana gelen 

yükselme, çalışma hayatına katılımın her geçen gün artması ve aile 

içerisinde gerçekleşen bir çok faaliyetin toplumsal kurumlara aktarılması 

kadının aile içerisinde üstlenmiş olduğu sorumluluklarının da değiştiğini 

göstermektedir. Günay ve Bener (2011) tarafından yapılmış olan çalışma 

ve konuya yönelik olarak yapılan literatür çalışmaları da bu sonucu 

desteklemektedir.44 Bu sonuçların aksine Pınar, Taşkın ve Eroğlu 

tarafından (2008) öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol 

kalıplarına ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

çalışmaya katılan kız ve erkek öğrencilerin geleneksel bakış açısına sahip 

oldukları görülmüştür.45  

Korelasyon analizi sonucunda Toplumsal Cinsiyet ile Gelecek 

Beklentisi arasında istatistiksel açıdan anlamlı düşük düzeyde pozitif yönlü 

bir ilişki görülmüştür. Gelecekten umutlu olmayı arttırma noktasında 

toplumun bireylerine biçtiği rol, tutum ve davranışlarının arttırılmasını 

gerekli kıldığı ifade edilebilir. 

Farklılıkların olup olmadığını ortaya koymak için yapılan analizler 

neticesinde cinsiyet yönünden, Erkek Cinsiyet, Kadın cinsiyet, Evlilikte 

Cinsiyet ve Geleneksel Cinsiyet rollerine erkeklerin katılma düzeyi 

bayanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgudan erkeklerin toplumun 

bireylere benimsettiği bu rolleri daha fazla benimsediklerini söylemek 

                                                           
44 Günay ve Bener,agm, s.164 
45 Gül Pınar, Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu, “Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan 

Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları”. Hacettepe Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 15(1), 2008, s.51. 
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mümkündür. Konuya yönelik olarak Öngen ve Aytaç (2013) tarafından 

üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum ve 

yaşam değerlerine yönelik yapmış olduğu çalışması ile örtüşmektedir. 46   

Buna karşın Esen vd (2017) öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı üzerine 

yapmış olduğu çalışmada araştırmaya katılan kız ve erkek öğrencilerin 

geleneksel düşünceye sahip oldukları, bunun da sahip olunan kültür ile 

ilişkili olduğu ifade edilmektedir. 47   Eşitlikçi Cinsiyet rolüne ise 

bayanların katılma düzeyi erkeklere göre daha yüksek çıkmıştır. 

Günümüzde kadınların çalışma yaşamına katılması ve değişen yaşam 

koşullarının bu bulgunun ortaya çıkmasında önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

Medeni durum ve okudukları sınıf bakımından herhangi bir farklılık 

görülmemiştir. Böyle bir bulgunun ortaya çıkmasında sahip olduğumuz 

kültürün etkisinin olduğu söylenebilir. Gelir seviyesi bakımından yapılan 

analiz neticesinde toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin alt boyutu 

olan erkek cinsiyet boyutunda geliri düşük olanların bu boyutlara katılma 

düzeyinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bu bağlamda literatürde 

toplumsal cinsiyet konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda genel olarak 

kültürel özelliklere bağlı bir yaşamın halen etkisinin de devam ettiğini 

söylemek mümkündür. Nitekim Ersoy (2009) tarafından Malatya’da 

gerçekleştirilen cinsiyet kültürü içerisinde kadın ve erkek kimliği adlı 

çalışmasında kadın ve erkeklerin kültürel özelliklere bağlı olarak 

geleneksel norm ve değerlerin hala etkisini sürdürmekte olduğu, bununla 

birlikte bu günümüz koşullarının bu normlarda bir değişmeye zemin 

hazırladığı da görülmektedir. 48 Yine Esen vd. (2017) yılındaki 

çalışmasında da geleneksel normlara rastlanılmaktadır. Değişen ekonomik 

koşullar ve yaşamın gün geçtikçe güçleşiyor olması kadının iş hayatına 

atılmasına ve aile ihtiyaçlarını karşılama sürecinde eşine yardımcı olma 

duygusu toplumumuzda kadının yeri evidir düşüncesinin kırılmasına 

neden olmakla birlikte, erkeğin mevcut düzen içerisinde daha refah bir 

yaşama sergileme isteği, kendisinin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları 

aile bireylerine yaşatmama adına mevcut rollerden uzaklaştıklarını 

göstermektedir. Yapılan bu çalışma Kafkas Üniversitesi bünyesinde yer 

alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki öğrencilerinden alınan veriler 

ile gerçekleştirilmiştir.  Bu kısıta ek olarak zaman sınırlılığı da göz önünde 

bulundurularak, ortaya çıkan sonuçlar bu sınırlılıklar içerisinde 

                                                           
46 Burcu Öngen, Serpil Aytaç, Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine 

İlişkin Tutumları Ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları, (48), 2013, s.9 
47 Erol Esen, Yağmur Soylu, Diğdem M. Siyez, Gülce Demirgürz,  Üniversite 

öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet 

değişkenlerine göre incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, 

Sayı: 1, 2017, ss. 54 
48 Ersan Ersoy,  Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın Ve Erkek Kimliği, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 19, Sayı: 2, S: 229-230, 
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değerlendirilmelidir. Daha genelleştirilebilir sonuçlar elde etmek için 

konunun farklı birimlerde ele alınması, farklı değişkenler ile 

ilişkilendirilmesi ve konunun bölgesel farklılıkları ortaya koymak adına 

değerlendirilmesi bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalara alt yapı 

oluşturmaya ve açıklık getirmeye yardımcı olacaktır.  
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