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ÖN SÖZ
Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak,
birçok akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının
gerekli olduğunu anladılar. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve
Beşeri Bilimlere odaklanırken, diğerleri ise geleceğin bilim adamlarını
hazırlayarak, Biyo-Kimya ve Ziraat Mühendisliği gibi yeni alt alanları
üretmeyi seçti. Multidisipliner araştırmalar üzerinde çalışan bilim
adamlarının artan sayısı, yeni projeler ve mevcut araştırmayla ilgili
fikirleri paylaşmak için ortak bir platform oluşmasına ihtiyaç oluşturdu.
Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, multidisipliner
araştırmalar yapan bilim adamlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki
araştırmalar için yeni tartışmaları canlandırmayı hedeflemektedir. Bu
hedefler doğrultusunda sempozyuma Teknoloji, Mühendislik,
Matematik, Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Spor Bilimleri
alanlarında çalışan bilim adamlarının bildirileri kabul edilmiştir.
Bu kitap 18-21 Mayıs 2017 tarihinde İtalya’nın Roma kentinde
düzenlediğimiz II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları
Sempozyumu’na sosyal bilimlerde sunulan bildirilerden hakem
sürecinden olumlu rapor alan 44 bildiriden oluşmaktadır. Kitap
multidisipliner çalışmaları kapsadığından her disiplinin kaynak
gösterme yönteminin farklı olduğu gerçeği göz önünde tutulmuş ve bu
nedenle de metinde kaynak gösterme, ilgili disiplinin yaygın kullanım
şekline göre düzenlenmiştir. Kaynak göstermede Chicago Manual of
Style kullanılırken kimi makalelerde de APA sistemi kullanılmıştır.
Sempozyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunan Marmara
Üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi yetkililerine teşşekür ederiz.
Sempozyuma bildirileri ile katkıda bulunan meslektaşarımıza teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
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HÂLETÎ DÎVÂNI’NDA ÂB-I HAYÂT
ELIXIR IN THE DÎVÂN OF HÂLETÎ
Arzu YILDIRIM
Özet
Sözlüklerde anlamı, hayat suyu, içene sonsuz hayat bahşeden efsanevî su olarak
geçen ȃb-ı hayȃt, Doğu medeniyetinin dinȋ ve mitolojik kaynaklarında ve
özellikle edebȋ ürünlerinde geniş yer bulmasının yanında bütün dünya
kültürlerinde var olan bir ögedir. İnsan, tabiatı gereği ebedȋ olma ve sonsuz bir
hayat isteği ile yaşar. Bu bağlamda ȃb-ı hayȃt miti kültürlerde, suyun diriltici
ve hayat veren özelliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Dȋvȃn şiirinde
de ȃb-ı hayȃt ile ilgili motifler şairler tarafından sıklıkla kullanılmıştır. 17.
Yüzyıl şairi Hâletî’nin Dîvânı’nda âb-ı hayât, insanın içindeki ebedȋlik özlemi
ve ölümsüzlük isteği çevresinde teşekkül etmiştir. Oluşturulan imajlarda ondan
içenin bilinç düzeyinde asla yok olmayacağı, zamanın ve mekȃnın
bağlayıcılığından kurtulacağı düşüncesi görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dîvân şiiri, âb-ı hayât, ölümsüzlük, zaman

Abstract
In dictionaries, the meaning of elixir (ȃb-ı hayȃt) is defined as “water of life” or
“mythical water” that bestows eternal life upon those who drink it. It frequently
occurs in religious and mythological sources of Eastern civilizations and
particularly in literary works. Moreover, it is also an element that exists in all
world cultures. Human being, by nature, lives with a desire of being eternal. In
this context, elixir myth, in cultures, emerged as a reflection of reviving and life
giving features of water. In Dȋvȃn poetry, the motives related to elixir were used
by poets frequently. Elixir in the Dîvân of Hâletî who lived in 17th century, was
formed through the desire for eternity and immortality. In the created images,
it is seen that elixir drinkers will never cease to exist in the level of
consciousness and be freed from temporal and spatial limitations.
Key Words: Dîvân poetry, elixir, immortality, time

Âb-ı hayâtın anlamı sözlüklerde, hayat suyu, içene sonsuz hayat
bahşeden efsanevî su, mȃlum çeşme; ölümsüzlük; çok tatlı ve latif su
(Steingass, 1975; Mütercim Ȃsım Efendi, 2009; Şemseddin Sȃmȋ,
2004; Devellioğlu, 1999) şeklinde geçmektedir. Doğu medeniyetinin
dinȋ ve mitolojik kaynaklarında ve özellikle edebȋ ürünlerinde geniş yer
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bulan bu efsanevȋ su, bütün dünya kültürlerinde var olan bir ögedir.
İnsanın tabiatında bulunan ebedî olma özlemi, onu sonsuz bir hayat
yaşama fikrine götürür. Bu eğilim, suyun hayat ve verici ve diriltici
özelliği dolayısıyla farklı kültürlerde kendini göstermiş, ölümsüzlük
kazandıran ȃb-ı hayȃt mitinin ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir.
Bunlardan Gılgamış Destanı ve İskender efsanesi, ebedȋ bir hayata
kavuşmak için çıkılan yolculukları ve verilen mücadeleleri anlatan
örnek eserlerdir. (Ocak, 1988, s. 1).
İskender efsanesinin teşekkülü eski Yunan’da milattan önceye
kadar gitmektedir Daha sonra Süryȃnice’ye yapılan aktarmalarla
Ortadoğu’da ve İslam dünyasında yaygınlık kazanarak benimsenmiştir.
Fakat Ocak, İskender efsanesine, teşekkülü milattan önce 3000-2000
yıllarına kadar giden Gılgamış destanındaki kahramanın su içinde
bulunan bir otun sağladığı sonsuz hayatı araması motifinin de kaynaklık
etmiş olabileceğini bildirmektedir. Kur’ȃn-ı Kerȋm’de ise bir kıssada
(Kehf 18/60-82) Hz. Mȗsȃ ve Hızır’ın hikayesi olarak dolaylı bir yolla
ȃb-ı hayȃta temas edilmektedir. Bazı müsteşrikler; tarihçi, müfessir ve
muhaddislerin daha önceki İskender efsanelerinden ve israiliyattan
aldıkları bilgilerin bu kıssaya, Zülkarneyn kıssası (Kehf 18/83-98) ile
de bağlantısını kurarak kaynaklık ettiği düşüncesinde olmuşlardır.
(Ocak, 1988, s. 1-2).
İslam kültüründe yaygınlık kazanmış hȃli ve Dȋvȃn şiirine
malzeme olan şekli ile ȃb-ı hayȃt efsanesinin hikayesi kısaca şöyledir:
İskender ordusu ile birlikte uğradığı bir memlekette, ilerde bir denizin
ötesinde karanlıklar ülkesinin bulunduğunu ve bu ülkede ȃb-ı hayȃtın
olduğunu öğrenir. Yanına veziri Hızır’ı ve İlyas’ı da alarak bu ülkeye
vardığında ȃb-ı hayȃtı aramaya başlar. İskender ile Hızır ve İlyas, kim
ȃb-ı hayȃtı bulursa, diğerine haber vermek üzere ayrılarak yollarına
devam ederler. Hızır ve İlyas mola verdikleri bir pınarın başında
yanlarında bulunan pişmiş balıkları yemek için çıkardıklarında,
pınardan sıçrayan su damlası bir balığın üzerine gelir ve balık
canlanarak suya atlar. Böylelikle Hızır bu suyun ȃb-ı hayȃt olduğunu
anlar ve İlyas ile birlikte bu sudan içerler. Daha sonra İskender’i
haberdar etmek için oradan ayrılırlar. Geri döndüklerinde ise pınarın
yerini bulamazlar. Hikayenin sonunda Hızır ve İlyas ölümsüz olurlar ve
sıkıntıda olan insanlara kıyamete kadar yardım ederler. Sudan
içemeyen İskender ise ebedȋ hayata kavuşamaz ve eceliyle ölür (Pala,
2013).
Hikaye zamanla İslam medeniyeti içerisinde temsilî olarak
birtakım karşılıklar bulmuştur. Örneğin İskender, verdiği bütün
mücadeleye rağmen isteğine kavuşamayan kişi olması bakımından
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sınırlı olan aklı; Hızır ise, sonsuz olan gönlü temsil etmektedir. İskender
ve Hızır’ın ȃb-ı hayȃtı birlikte araması, akıl ile gönlün birlikte olması
gerektiğini göstermektedir. Buna göre “gönül Hızırı”, ten zulmetinde
ȃb-ı hayȃtı bularak, “nefsini bilen rabbini bilir” sırrına ermiş: “akıl
İskenderi” yabanda kalmış demektir (Çelebioğlu, 1988, s. 3)
İslam inancında insan, dünya hayatından sonra da varlığını
sürdürmektedir. Tasavvuf düşüncesinde ise aslolan ölümsüzlüğün, bu
dünyada kişinin kendi varlığını Hakk’ın varlığında yok etmesiyle
mümkün olduğudur. Fenâfillah denilen bu mertebede dünya hayatının
geçiciliğinin idrȃkinde olan kişi sonsuz hayat fikrini ȃb-ı hayȃt
sembolüyle manevȋ bir zeminde tasavvur etmiştir. Mutasavvıflara göre
ȃb-ı hayȃt, bu yönüyle hakikȋ aşka işaret olunan muhabbet çeşmesi
olarak görülür (Uludağ, 2001). Seccȃdȋ ise Nesefȋ’den aktardığı
bilgilerde, ȃb-ı hayȃtın karanlıklar içinde kalan bir nur denizi olduğunu,
karanlıkların ise tabiat ȃlemi olduğunu söyler (Seccȃdȋ, 2007). Ayrıca,
efsanede ȃb-ı hayattan içerek ölümsüzlük kazanan Hızır’ın bast hȃlinin
simgesi, İlyas’ın kabz hȃlinin simgesi olduğu da düşünülür (Kâşânî,
2004).
Âb-ı hayât hemen hemen her medeniyetin kültürel ürünlerinde
kullanılan bir unsur olmuştur. Özellikle Dîvân şiirinde âb-ı hayat şairler
için vazgeçilmez mefhumlardan biri olması itibariyle oldukça geniş bir
kullanım alanına sahiptir. 17. Yüzyıl şairlerin olan ve âlim kimliğiyle
öne çıkan Hâletî’nin âb-ı hayâtı çeşitli anlamlarıyla şiirlerinde
kullandığı görülmektedir. Şairin Dîvân’da, kavramın öne çıkan
anlamlarını faklı söyleyişlerde ifade ettiği örnek beyitler şu şekildedir:
Olmazdı zinde kâlıb-ı fersûde-i zemîn
Âb-ı hayât-ı hükmi eger olmasa revân (AHD, K.16/15, s.64)
(Eğer)hükmünün (kararının, iradesinin) ȃb-ı hayȃtı akmasaydı,
yeryüzünün yıpranmış kalıbı canlı olmazdı.
Bir methiyeye ait olan beyitte şair, methedilen kişinin geçici
karar ve iradeye sahip olmadığını, onun hükmünün sıkıntıları dağıtan,
adeta ebedî bir hayat sunan basirette olduğunu, “âb-ı hayât” ifadesiyle
vurgulamaktadır. Onun hȃkim olduğu yer, her daim suyu verilmiş bir
bitki gibi her zaman canlı ve diridir. Yoğun bir mübalağanın yapıldığı
beyitte, bu canlılığın sürekliliği ifade edilerek, hükümdȃrın ȃb-ı hayȃt
benzeri hükmünün zamanın yıpratıcılığına boyun eğmediği anlatılmak
istenmiştir.
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Ol Sikender-meşrebün medhin kılup ey Hâletî
Nâv-dân-ı hâmeden âb-ı hayât itdün revân

(AHD, K.37/27,

s.87)
Ey Hâletî, o İskender meşrebliyi methederken, (sanki) kalemin
oluğundan âb-ı hayât akıttın.
Şair, bir devlet büyüğüne övgüde bulunduğu beyitte,
memduhun ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu anlatmak için,
onu İskender’e benzetir. Bunu yazıya dökerken, kaleminin
mürekkebinin ȃdeta âb-ı hayât olması, şairin, hem methettiği kişinin
yüceliğinden, hem de kendisinin şiirdeki kabiliyetinden ve söz
söylemedeki ustalığından dolayıdır. Beyitte, âb-ı hayât kavramı
üzerinden, methiye ve fahriyenin bir arada gerçekleştirildiği ifade
edilebilir. Bu durumda şairin sözü ve bu sözle methedilen kişi, âb-ı
hayât olmaları itibariyle ebedî bir mahiyet kazanmakta ve isimleri
ölümsüzleşerek birlikte bir nevi zamanı aşmaktadırlar.
Âb-ı hayât dirsem olur tîg-i tîzüne
Zîrâ hayâtı haste-i ‘ışkun olur memȃt

(AHD, G.102/2, s.143)

(Ey sevgili), senin çabuk kesen (keskin) kılıcına âb-ı hayât
desem yeridir. Zira aşk hastasının hayatı ölümden farksızdır.
Beyitte kendini aşk hastası olarak tanımlayan ȃşık, bedenin
tıpkı içinde yaşanılan dünya gibi fȃni olduğunun ve ömrün bir gün son
bulacağının bilincindedir. Bu sebeple şair, aşk hastasının ölümünden
bahsederken onun maddî varlığını öldürdüğünü, dünyaya dair hiçbir
hevesinin kalmadığını anlatmaktadır. Bu ise âb-ı hayât özelliğine sahip
tîg-i tîz ile mümkündür. Sevgilinin keskin ve yaralayıcı bakışı, her ne
kadar olumsuzmuş gibi görünse de hakikatte âşığa sonsuzluk bahşeder.
Bu durum irfȃn geleneğindeki derdin dermen olması hȃli ile
açıklanabilir. Beyitte, görünürde çekilen eziyetlerin, hakikatte âşık için
bir lütuf olduğu ifade edilerek, âşığın maddî varlığından geçmesi
anlatılmaktadır. Burada, âb- ı hayât ile zamanın ve mekȃnın
sınırlayıcılından kurtulan âşık söz konusudur.
Mürde diller cân bulurlar senden ey şemşîr-i yâr
Âb-ı hayvândan virülmiş gâlibâ suyun senün (AHD, G.431/3,
s.219)
Ey sevgilinin kılıcı, gönlü ölmüş kimseler senden can bulurlar.
Galiba senin (çeliğinin) suyu âb-ı hayvândan verilmiş.
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Beyitte yine sevgili yüzünden çekilen gamın, âşık için bir lütuf
olduğu anlatılmaktadır. Şair sevgilinin can alan bakış kılıcının suyunun
“âb-ı hayvȃn”dan verildiğini ifade ederek, aslında ȃşığa can verdiğini
söylemektedir. Sevgilinin bakışıyla gönlü dirilen âşık, artık zamanın
ötesinde bir saadet yaşamaktadır.
Meyl itdüginde la‘l-i revân-bahşuna gönül
Hızr olmamışdı vâsıl-ı ser-çeşme-i hayât (AHD, G.102/3,
s.143)
Gönül sevgilinin can bahşeden laʽl (dudağına) meyl ettiğinde,
(henüz) Hızır hayat çeşmesinin başına ulaşmamıştı.
Beyitte Hızır kıssasına telmih bulunmakta,
sevgilinin
dudağının can bağışlayan özelliği ile ȃb-ı hayattan daha kıymetli olduğu
anlatılmaktadır. Şairin dudak için kullandığı “la‘l-i revân-bahş”
tamlamasındaki “revȃn” ifadesiyle suyun akıcılık özelliğini
vurgulanarak, onun süreklilik ve devamlılık anlamlarına beyitte
çağrışım yoluyla yer verildiği söylenebilir.
Ȃb-ı hayȃt ile dudak arasında kurulan benzer bir ilişki aşağıdaki
beyitte şöyle geçmektedir:
Çeşme-i hayvân gibi cân-bahş iken la‘l-i lebün
Hiç revâ mıdur bu kim ben teşnelikden cân virem (AHD,
G.525/2, s.241)
(Ey sevgili), senin dudağının kırmızılığı çeşme-i hayvân gibi
can bahşederken, benim susuzluktan can vermem reva mıdır?
Oldı sühanum Hâletiyâ çeşme-i hayvân
Ammâ ki anun kadrini bilmez niçe har var (AHD, G.200/4,
s.169)
Ey Hâletî, sözüm çeşme-i hayvân oldu, fakat onun değerini
bilmeyen eşek pek çoktur.
Bu beyitte ise şair kendi sözünü ve şiirini ȃb-ı hayȃta
benzetmektedir. Bu teşbihin sebeplerini; kendisi ölmüş olsa da
şiirlerinin okunmaya hala devam edecek olması ve okuyan kişi için
hikmetli mȃnȃlar içeren kıymetli sözler söylemesi şeklinde ifade etmek
mümkündür. Şair her durumda şiirine zamanla sınırlı olmayan bir
ebedȋlik özelliği yüklemek istemiştir.
İncelenen Dîvân’da âb-ı hayâtın; “âb-ı hayât-ı câvidân”, “çeşmei âb-ı hayât”, “âb-ı hayvân”, “çeşme-i hayât”, “çeşme-i hayvân”, âb-ı
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zindegânî” gibi farklı şekillerde geçtiği tespit edilmiştir. Bu
kullanımlarda âb-ı hayât zaman zaman mecazî, zaman zaman da hakikî
mânâlarda kullanılmıştır. Şair, insanın sonsuz bir yaşama olan meylini
bu kavram üzerinden somutlaştırarak ifade etmiştir denilebilir.
Hâletî, âb-ı hayâtı söz anlamında kullanırken hakikatin bilgisini
ima eder. Bu söz şairin kendisinin, sevgilinin veya bir mürşidin sözü
olabilir. Bazı beyitlerde sevgilinin dudağının âb-ı hayât olduğu görülür.
Bunların dışında gam ve kederin âb-ı hâyat olması da Dîvân’da tespit
edilen bir diğer kullanımdır. Zira âşığın çektiği çileler, yürüdüğü yolda
onun kemâle ermesine vesile olur. Sonuç itibariyle Hâletî’de âb-ı hayât
insanın yaratılış itibariyle tabiatında bulunan ebedîlik özleminin
yansıması şeklinde kendini gösterir. Ondan içenin asla yok olmayacağı,
zamanın ve mekânın bağlayıcılığından kurtulacağı düşünülür.
Bibliyografya
Çelebioğlu, A. (1988). “Âb-ı Hayât” Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Ansiklopedisi içinde (Cilt:1, Sayfa:3-4). Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları.
Devellioğlu, F. (1999). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat.
Ankara: Aydın Kitabevi.
Kâşânî, A. (2004). Tasavvuf Sözlüğü-Letâifu’l-a’lâm fî işârâtı
ehli’l-ilhâm. Ekrem Demirli (Çev.). İstanbul: İz Yayıncılık.
Kaya, B. A. (2003). The Dîvân of Azmî-zâde Hâletî-Introduction
and Critical Edition of his Dîvân. Harvard: The Deparment of Near
Eastern Languages and Literatures Harvard University
Müterccim Asım Efendi (2009). Burhȃn-ı Katı. İstanbul: TDK
Yayınları
Ocak, A. Y. (1988). “Âb-ı Hayât” Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi içinde (Cilt:1, Sayfa:1-3). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları.
Pala, İ. (2003). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Kapı
Yayınları.
Seccâdî, S. C. (2007). Tasavvuf ve İrfan Terimleri Sözlüğü.
Hakkı Uygur (Çev.). İstanbul: Ensar Neşriyat.
Steingass, F. (1975). Persian-English Dictionary. Beirut:
Librairie Du Liban.
Şemseddin Sȃmȋ (2004). Kȃmus-ı Türkȋ. İstanbul: Çağrı
Yayınları.
Uludağ, S. (2001). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı
Yayınevi.

WOMEN AND LOVE IN FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’S
POEMS
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN ŞİİRLERİNDE KADIN VE AŞK
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

Abstract
Faruk Nafiz Çamlıbel, who is known as one of the five poets of syllable,
women and love are frequently encountered in his poems. Faruk Nafiz is known
as a poet known by the poems of “Inn Walls” and “Shepherd's Fountain” and
he had carried Turkish poetry to the Anatolian geography during the period of
National Literature. In his poems, however, the theme of women and love holds
an important place. The fact that the poet dreams the woman in a painting
together with images of love and water is also an attitude to be emphasized. The
trinity of “women, love and water” emerges as an innovation in Turkish
literature. Faruk Nafiz's attitude led to a different interpretation of the image of
woman and lover despite the fact that the water image was written by Şukufe
Nihal Başar's poem. Faruk Nafiz's view of women is usually shaped in an
emotional and poetic atmosphere. In the poems of Faruk Nafiz, the woman is
often seen as an image that pushes men to unhappiness and sends them to
pessimistic sentiments. The poet's poem “Rings in Water” which is not
translated to the Turkish alphabet until today. His view of women and love will
be discussed from this book of poetry.
Key Words: Faruk Nafiz Çamlıbel, Rings in Water, women and love, water
images, Turkish poetry

Özet
Hecenin beş şairinden biri olarak bilinen Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerinde
kadın ve aşk temasına sıklıkla rastlanılır. Faruk Nafiz daha çok Han Duvarları
ve Çoban Çeşmesi şiirleriyle bilinen ve Millî Edebiyat döneminde Türk şiirini
Anadolu coğrafyasına taşıyan bir şair olarak tanınır. Ancak onun şiirlerinde
kadın ve aşk temaları önemli bir yer tutar. Şairin kadın konusunu aşk ve su
imajlarıyla beraber bir tablo içerisinde hayal etmesi de ayrıca üzerinde
durulması gereken bir tavırdır. Kadın, aşk ve su üçlemesi Türk edebiyatında bir
yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Su imajını Şukufe Nihal Başar’ın şiirini
tedai ettirerek yazdığı bilinmesine rağmen Faruk Nafiz’in bu tavrı kadın ve
sevgili imajının farklı yorumlanmasına yol açmıştır. Faruk Nafiz’in kadınlara
bakışı genellikle duygusal ve şiirsel bir atmosferde şekillenir. Kadın, Faruk
Nafiz’in şiirlerinde genellikle erkekleri mutsuzluğa iten ve karamsarlık
duygularına sevk eden bir imaj olarak belirir. Şairin günümüze kadar Latin
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harfli Türkçeye aktarılmayan Suda Halkalar adlı şiir kitabından hareketle onun
kadın ve aşka bakışı irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Faruk Nafiz Çamlıbel, Suda Halkalar, kadın ve aşk, su
imajları, Türk şiiri

1. Women in Poems:
In poems women are treated as a symbol and a difficult dream to
reach. Women usually come out of their minds as they go out and
disappear:
“Onlar ki öncü şi’irim için güfte oldular,
En sonra gittiler, birer alufte oldular” (Çamlıbel, 1928:137).
(They became the lyrics for high poetry
They were gone, some of them immoral most recently)
Women are seen as immoral and unreachable on this lines.But
the poet is not sad because he cannot reach the women. Because poet
has a pleasure from thesego out and disappear. In this attitude of the
poet, the behaviors of divan poets enjoying their separation are
observed:
“Aşkınla her kadın kazanırmış bekaya hak
Zulmetli gözlerin yanıyor neş’eden biraz.
Kalbinden irtibatını kesmiş de bir bıçak
A’sabın ayrı haz duyuyor, beynin ayrı haz!”(Çamlıbel, 1928:
144).
(With your love every woman has won
Your poor eyes are burning.
A knife cut off his heart from his heart
Your chest feels separate, your brain isdifferent!)
Rose Gardens and Ruins
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Istanbul means the Golden Horn. Images of lovers and women
are considered together in the Golden Horn. Bosphorus and water are
integral parts of this table:
Yine bir sur içinde şimdi Haliç!
Bakıyorken geçen kadınlara hiç
Duymuyor kimse ruh elemlerini.
Taşıyor beldenin hurmalarını
Derenin medhalinde sandallar.
Şark işinden feraceler, şallar” (Çamlıbel, 1928: 153).
(Again in a city wall Haliç now!
I have never seen women
No one hears your souls.
Boats in the water, you know
Parts of this table: Ferns, made in the east, shawls)
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In his poems women are imaginary. The poet would like to
approach them, but as soon as they get closer these dreams disappear:
“O kadar uhrevi kadınlar ki
Dokunursan solar öpersen erir…
İnce endamı kalbe r‘aşe verir,
Süzülürler çemende lâle gibi.
Gül dudaklarda bir piyale gibi
Dolaşır gizli gizli kahkahalar…
Bağda şehzâde bir hayale dalar,
Tatlı bir musiki veriyor sesine:
Döndü sahil menekşe bahçesine.
Hiç bu cennette yer bulur mu keder ?
Biz de kırda seninle geçsek! der” (Çamlıbel, 1928: 154).
(So many imaginary women
If you touch it, it hurts if you kiss ...
Thin picture brightens the heart,
The creeps are like a tangle of tulips.
Rose is like a fairy on the lips
There are secret laughter ...
In the garden a prestigious dream falls,
She gives a sweet musical voice:
The coast turned to the violet garden.
Does grief ever find space in this paradise?
We will go with you in the countryside! '' he says)
Women are more sick in Faruk Nafiz's poems. Folks are shaky
and their hair is also white. Diseased female characters are used as a
sadness element in poems. At the end of the illness death is approached:
Bir soluk yüzlü kadın, elleri titrek, saçı ak,
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Kuru dallarla o akşam bize yakmıştı ocak.
Bir kızıl renk ile vurmuştu alevler duvara,
Yeniden sızladı kalbimde o matemli yara,
Bir siyah el kararan ruhuma hicran yaydı:
Haftalardır ki o ahu ne kadar hastaydı!
Gök ela gözlerinin nuru kararmış gitmiş,
Daima gamlı ve bir gölge kadar sakitmiş.
Yatıyormuş, dağınık saçları büklüm büklüm,
Daha mes’ûd olacakmış ona yaklaşsa ölüm… (Çamlıbel, 1928:
67).
(A pale-faced woman, her hands are shaky, the hair is white,
The dry branches lit the oven that evening.
A flaming wall with a red color,
I mourned again that mournful wound in my heart,
A black-handed darkness was a hymn of spiritual wisdom:
How old was that ahu for weeks?
The eyes of the sky have gone dark,
He is always gaudy and hides as much as a shadow.
He sleeps, twists the scattered hair,
If he approached him, death would be more ...)
When woman takes part in poems as an image death, creates an
emotional atmosphere in this painting. Women's screaming, illness and
death are the repetition in this poem:
“Geldi bir parça elimden boğulan kalbime can,
Böyle hummalı ve çılgın giriyorken kapıdan
Bir kadın çığlığı duydum, yere bir şeyi düştü:
Anladım, benden uzaklarda, Nihâl ölmüştü!” (Çamlıbel, 1928:
68).
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(When a piece is drowned, the heart can be drowned,
From such a frenzy and crazy entrance
I heard a woman scream, something fell down:
I see, from me far away, Nihâl died!)
Faruk Nafiz likens women to autumn and winter. Autumn evokes
sickness and winter is reminiscent of the death. Snowfall and tears are
considered together. Dead hearts in this picture are waiting for healing:
“Eş olurlar hazan kadınlarına.
Sararak bir çalının alınlarına.
Karşılar hepsi gözyaşıyla kışı.
Kar yağarken, derin derin bakışı
Ölü bir kalbe can veren sultan,
Bir şifa bekler erguvandan” (Çamlıbel, 1928: 157).
(They become husbands to their sad women
They are wrapped over a bush
They all meet winter with tears
Deep looking while snowing
A sultan giving life to a dead heart,
From a flower to a cure.)
The poet thinks that loving a woman as same as death. Loving a
woman is like death. This thought makes the poet unhappy. The poet
describes himself as a composer:
“Şarkın en ruhu gülen şa‘iriyim.
Bir kadın sevmek ölümdür bence.
Maceralar geçiren her gence
Nağmeler besteleyenden biriyim” (Çamlıbel, 1928: 148).
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(I am the most spiritual poet of the East.
I think it is death to love a woman.
For every adventurer
I am one of the composers)
The poet poetizes women's love in a magical atmosphere. This
attitude makes him feel death and separation. According to him, the
woman is adventure, death, separation and heartache.

2. Love in Poems:
Love, imagination and divinity in the poems of Faruk Nafiz. The
poet thinks of his love together in the evening as the sun sets. Because
as the day disappears, his love begins to disappear:
“Melül ay gibi doğdukça kır akşamlarına.
Köyde kadınlar bile aşıktı bu fani kadına… (Çamlıbel, 1928: 52).
(She arise, like a sad month to evening of the village.
Even women have fallen in love with her in the village ...)
Faruk Nafiz combines East's divine love of thought and the
West's sensual love. The union of the two tends to a new understanding
of love. According to him, love is a time for man to reach divine
presence. The poet thinks love with night. Night is dark and cold. Love
is like a sad and dark night. The poet wants his lover to come in such a
night:
Sevmiş ve sevilmiş sanılan taze alınlar.
Yalnız bana bir merhale olmuştu kadınlar…
Yer tutmadı kalbimde ne sevmek, ne sevilmek,
En sonra inandım ki hünermiş sevebilmek. (Çamlıbel, 1928: 59).
(Fresh foreheads thought to be loved and loved.
But there was a phase to me, women ...
The place has not kept in my heart what love, what is loved,
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Finally I believe that I can be delighted)
Love is given in poems as a sacred condition. This holiness is
specified as a trick. The loving person leaves everything for the sake of
his love. At the end of this abandonment, being a lover is a prisoner.
Terk etmek için ruhumu ben böyle, dizinde,
Oldum sana en sonra esir on sekizinde. (Çamlıbel, 1928: 60).
(To abandon my soul I like this, on the knees,
I’m the old man at eighteen for you)
The eyes of your lover are the ones that invite you. In addition,
the eyes of the lover are similar to the rose:
Sonra çılgın gibi söz söylemeden kaldırdı
Derde, sevdaya açık bir gül olan gözlerini. (Çamlıbel, 1928: 54).
Then he lifted it without saying like crazy
Your eyes are a rose that is open to trouble and love.
The poet's love has died. It is a tree cemetery. So the love of the
poet ends with sadness. The girl she loves is Nihal. Nihal now lies
between a turban and greenery:
Bir servilikte sustu o fani kızın sesi,
Matemle bitti eski bir aşkın hikâyesi…
Solgun çimenleriyle, hazin gülleriyle lâl,
Asar içinde bir sarışın türbedir Nihâl (Çamlıbel, 1928: 69).
(The voice of that mortal girl,
The story of an old love that ended in mourning ...
With their pale grass, their delicate roses,
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A blonde in the flowers is a kind of Nihal)
The poet always dreams of his love and invites him in his dream.
It is evening when the love comes. Faruk Nafiz, says her “my last love”
when he calls his lover. With the poet, all nature expects the lover to
come:
Akşam, kederli sahile rüzgâr esince gel,
Sevdalı bir kadın gibi solgun ve ince gel!
Ey şarkın en güzel tülü, ey son maşukum
Bigâne kalmasın bana ruhun ki aşkım!
Rüzgârlar inliyor seni dallarda gizlice,
Matemlerinle besteliyor belki her gece
Sahiller erguvanını, yapraklar avdetini.
Zengin süsünle hatları dolgun vücudunu (Çamlıbel, 1928: 61).
(In the evening, the woeful sahile wind comes, come,
Pale and thin as a loving woman!
O the most beautiful tulü of the song, my last love
Do not be a stranger to me, my soul, my love!
The winds are sinking you in the dusk,
Maybe every night composing with mourners
The leaves of the shadows, the leaves.
Rich body, full of fancy lines)
The name of the lover whom the poet expects is Nihal, who is
this Nihal? The poet describes his love again. There is a holy love scar
in the heart of your love. When this wound is painful, the poet wishes
healing:
Kimdir Nihâl?.
O sisli bir akşamdı, sevgili,
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Sevda çeken gönüller için gamdı, sevgili!
Senden fena umar, yine senden şifa diler
-Yâdında yok mu şimdi?
-Kapansın bu son yara!
Elbet sonunda bir taş olan maceralara
Sızlar senin de hasta vücudunda bir damar,
Kalbinde çünkü aynı mukaddes ceriha var. (Çamlıbel, 1928: 64).
Who is Nihal?
It was a foggy evening, dear,
It was sad for those who love, dear!
She is hopeful, you still heal
-Not in your name now?
-This is your last wound!
The adventure of course a stone at the end
You are a patient in your body, an artery,
In your heart you have the same sacred wound.
Spring is a living entity. Concepts like shepherds, flute and dawn
create a magical atmosphere. The poet calls out to the mountains like
alive:
Ey bahar!
Kavalından saçardı sevdalar
Sürüsüz bir çoban ki saçları ak,
Bizi yorgun bir eş sanırdı şafak
Böyle bir yolcu görmeyin dağlar! (Çamlıbel, 1928: 57).
(O spring!
She likes her hair
A shepherd without a hair,
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Dawned us a weary wife
Do not see such a passenger, mountains!)
The poet tells you that your feelings for love are in fact an
enthusiasm. This enthusiasm is like a storm. This storm wandered
excitedly:
İçimden yine bir fırtına esti.
Sevdalarımın hepsi de bir başka hevesti:
Bilsin, ne kadar kalbi dolaştım heyecansız!
Göğsümde solarlar sararırlardı apansız (Çamlıbel, 1928: 58).
(I feel a storm again.
All your love is another heist:
You know, how heartbreaking I am without enthusiasm!
In my chest they would faint)
The poet gives us the look of love. This point of view is different
from the view of classical Turkish literature. Faruk Nafiz wants to live
by combining both divine and sensual love. His lovers are sometimes
considered romantic and imaginary, sometimes based on real and
sensual coexistence.
Conclusion:
In Faruk Nafiz's poems women and love are images which are
frequently repeated. These images are considered together with the
concept of water. Faruk Nafiz does not approach women and love in a
sexual way, like other poets.
Women and love become a divine image. Women become
symbols that bring poetry love and mature it. The poet is satisfied with
this love. Because as long as suffering is ripe, it approaches to Allah.
Love so glorify man. Turkish poetry thus differs from the Western
understanding of love based on material.
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PRİMO TÜRK ÇOCUĞU ÖRNEKLEMİNDE MİLLÎ BİLİNCİN
UYANIŞI
NATIONAL CONSCIOUSNESS OF THE PRIMO TURKISH CHILD
Keziban TEKŞAN
Özet
Ömer Seyfettin, Yeni Lisan hareketinin ve Millî Edebiyat anlayışının önemli
temsilcilerinden biridir. İmparatorluğunun en buhranlı yıllarında yaşamış,
orduda subay olarak görev almış hatta esir düşmüştür. Bu sırada edindiği
izlenimler, imparatorluk aleyhinde gelişen milliyetçilik hareketleri,
Osmanlıcılık fikri ve dönemin sosyal ve siyasi olayları onda MilliyetçilikTürkçülük düşüncesinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. İmparatorlukta
Türkler dışındaki milletlerin kendi benliklerine sahip çıkarken Türklerin Türk
olduklarını bile inkâr etmeleri yazarı derinden etkilemiştir. O, ülkenin
kurtuluşunun Türklerin millî bilince ve millî bilincin temeli diline- Türkçeyesahip çıkmasıyla olacağına inanmaktadır. Bu nedenle bir yandan “ Yeni Lisan
“ hareketinin teorisini oluşturur bir yandan da millî değerleri yücelttiği şiirler
ve hikâyeler yazarak millî bilinci uyandırmaya çalışır. Primo Türk Çocuğu(
Nasıl Doğdu?-Nasıl Öldü?) adlı hikâye Ömer Seyfettin’in bu konudaki
düşüncelerini yansıtan güzel bir örnektir. Bu hikâyede millî kimliğini bulmaya
ve onu öğrenmeye çalışan bir çocuğun yaşadıkları anlatılır. Bu yönüyle
öğrenciler hikâye kahramanıyla rahatça özdeşim kurabilir onu örnek alabilirler.
Ayrıca hikâye kahramanının Türkçe konusundaki hassasiyeti dilin korunması
ve dilin inceliklerine, kullanımına hâkim olunması gerektiği fikri öğrencilere
dolaylı olarak aktarılır. Bu hikâye öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, tarihî,
kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî
duygu ve düşüncelerini güçlendirmek diye belirlenen Türkçe dersinin genel
amacına da uygundur. Bu çalışmada, Ömer Seyfettin’in fikirlerini, söz konusu
hikâyeye nasıl taşıdığı ve hikâyenin Türkçe dersi kazanımlarına uygunluğu
incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, millî bilinç, Primo Türk Çocuğu

Abstrac
Omer Seyfettin is one of the important representatives of the New Language
movement and National Literature. He lived in the most impoverished years of
the empire, served in the army as an officer and even captive. At the same time,
the impressions he gained, the movements of nationalism against the empire,
the idea of Ottomanism and the social and political events of the time laid the
foundation for the formation of nationalism-Turkism. While the nations of the
nations outside the Turks owned their own selves in the Empire, the writer
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deeply influenced them to deny that the Turks were Turks. He believes that the
emancipation of the country will be based on the national consciousness of the
Turks and on the basis of national consciousness-the Turkic language. For this
reason, he attempts to awaken national consciousness by writing poetry and
narratives which, on the one hand, promote the theory of the "New Language"
movement and on which the national values are praised. The story of Primo
Turkısh Child (How was he born? How was he killed?) Is a good example
reflecting Omer Seyfettin's thoughts on this subject. In this story, it is told that
a child who is trying to find the national identity and learn it is alive. In this way
students can easily identify with the hero of the story and take it as an example.
Moreover, the idea that the narrative hero's sensitivity to the Turkish language
is preserved in the language and that the language should be judged on its
intricacies and use is indirectly conveyed to the students. To provide students
with the importance of national, spiritual, moral, historical, cultural, social,
aesthetic and artistic values; It is also suitable for the general purpose of the
Turkish course which is determined to strengthen national feelings and
thoughts. In this study, it will be tried to examine how Omer Seyfettin's ideas
are conveyed to the story in question and how the story is appropriate for
Turkish lesson achievements.
Key Words: Ömer Seyfettin, national consciousness, Primo Turkısh Child

Giriş
XIX. yüzyılda yaşanan gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun
ana unsuru olan Türkler arasında milliyetçilik, Türkçülük
düşüncelerinin uyanmasına ve yerleşmesine uygun zemin hazırlamıştır.
“Osmanlı Devleti’nin gerileme süreci ile başlayan modernleşme ve
daha ziyade Batılılaşma çabaları devletin kurtuluş sürecine olumlu bir
katkıda bulunmasa da, seçkinler nazarında imparatorluğun yeni bir
kimlik kazanması konusunda önemli bir süreç olmuştur. İmparatorluğu
oluşturan unsurların kendi rotalarını kendilerinin çizmek istemesi
yönündeki kararı Türk kimliğinin yeniden hatırlanması sürecinde
önemli bir etken olmuştur” (Aydın, Şavkılı, 2016: 28-29).
Ömer Seyfettin 1903-1910 yıllarında İzmir, Selânik ve Rumeli
sınır karakollarında ve Balkan Savaşı’nda subay olarak görev yaparken,
Balkan milletlerindeki millî uyanış ve istiklal hareketlerini yakından
takip edebilmiştir. Balkan milletlerindeki millî şuurun Türklerde
bulunmaması yazarı derinden etkilemiş, bütün gücüyle Türklerde millî
bilinci uyandırmak için çabalamış, hikâyelerinde bu konuyu işlemiştir.
“Ömer Seyfettin gerilemenin sebebini millî şuurun noksanında bulur.
Bütün kavimler şu veya bu sebeple kendi milli şuurlarına sahip
olmuşlar fakat Türkler suni bir insaniyetçilik anlayışı ile kendi
milliyetlerini bile bilmemektedir. Bu gerçeklik, Ömer Seyfettin’e bir
ideal günün tabiriyle bir mefkûre vermiştir; Türkçülük. Yıkılış
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halindeki Osmanlı Devleti’nin mozaik yapısında Türklük için yegâne
kurtuluş yolu Türklük şuurunun uyanması, kendi milli varlığına sahip
çıkmasıdır” (Enginün, 1985: 39).
Cunbur, Ömer Seyfettin’de
Türkçülük düşüncesinin doğuşunu “Onun milliyetçi ve Türkçü
oluşunda yaşadığı yıllarda Türk milletinin ve yaşadığı vatanın ne büyük
felaketlerle karşı karşıya bulunduğu gerçeğinin unutulmaması gerekir.
Ömer Seyfettin bir asker olarak kamçıyla yapamadığını milleti içinde
bulunduğu güç durumdan kurtarma yolunda kalemiyle yapmaya çalışan
bir yazardır, sanatıyla ülküsü arasında iyi bir uyum, iyi bir denge
sağlamıştır ” (1985: 16) cümleleriyle açıklar. Balkan milletlerinde
gözlemlediği millî bilinç ve imparatorluğun her alanda gösterdiği
gerileme yazarı, millet, millî kimlik ve dil gibi kavramlar üzerinde
düşünmeye sevk etmişti. Ömer Seyfettin’in sınır boylarında geçirdiği
yıllar, orda gördükleri ve yaşadıkları, yabancı güçlerin desteğiyle Türk
düşmanı haline gelen ulusların imparatorluktan ayrılması onun düşünce
dünyasını oluşturur ve o kurtuluş yolunu Türkçülük düşüncesine sıkı
sıkıya bağlanarak millî varlığa sahip çıkmakta görür. Yazdığı bütün
eserlerinde de bu düşüncesini yansıtır. Bu durum sadece onu değil
diğer aydınları da etkileyerek milliyetçilik hareketinin gelişmesine
zemin hazırlamış, Genç Kalemler dergisinde “Yeni Lisan“ hareketi ve
ardından “Millî Edebiyat“ hareketini başlatmıştır. Primo Türk Çocuğu
da bu amaçla yazılan ve Genç Kalemler dergisinde yayınlanan
hikâyelerdendir. “Bu hikâye, o yıllarda başlayan Türkçülük ve
milliyetçilik akımı ile yakından ilgili olmakla beraber, bugün için de
üzerinde düşünülmesi gereken bazı mühim meseleleri ihtiva eder”
(Kaplan,1987: 131). “Primo Türk Çocuğu Nasıl Doğdu?” ve “Primo
Türk Çocuğu Nasıl Öldü?” olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.
Alangu (1986), bunun “Seri hikâye düzeninde yazılmış küçük bir
roman” olduğunu belirtmiştir.
Primo Türk Çocuğu Örnekleminde Millî Bilincin Uyanışı
Bu hikâyeyle ilgili olarak Ali Canip’in verdiği “İtalyanların şehre
ateş açmaları, kasabaya girer girmez de masum halktan yakaladıklarını
darağacına çekmeleri, mason geçinen arkadaşlarımızı şaşırttı. Ömer
Seyfettin büyük bir yeis ve ıstırap içinde Primo’yu yazdı”(Canip’ten
aktaran Enginün, 1984: 62) bu bilgi, yaşanan bu acı ve onur kırıcı olay
üzerine yazarın millî duygularla bu hikâyeyi kaleme aldığını
göstermektedir. Primo Türk Çocuğu Nasıl Doğdu hikâyesindeki olaylar
Paris’te eğitim gören, Batı hayranı, Türklükten nefret eden, ‘granmetr’
unvanı ile onurlandırılacak olan mason mühendis Kenan Bey etrafında
döner. Kenan, İtalyan Grazia ile evlenir, çocuğuna İtalyanlar gibi Primo
diye seslenir ve onu İtalyan terbiyesine göre yetiştirir. Kenan, bu
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durumdan da hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Ancak 1911 yılındaki
Trablusgarp Savaşı, İtalyanların Türklere karsı olumsuz tutumları ve
onlara karşı Selanik’teki Türklerin yaptıkları gösteri yürüyüşleri Kenan
Bey’ i derinden etkiler. Olayları ve kendini sorgulayan Kenan büyük
bir gafletin içinde olduğunu fark eder ve gafletten uyanır. Bu sırada
Selanik’te bir Fransız okuluna giden oğlu Primo, okulundaki Orhan
adındaki millî duyguları kuvvetli bir arkadaşının uyarılarıyla Türk
olduğunun farkına varır. Karısı Grazia, bu yeni durumu kabullenmez
İtalya’ya döner. Türklüğünü yeniden keşfeden Kenan ve oğlu Primo
birlikte hayatlarını Türk kültürüne göre düzenlerler.
Ömer Seyfettin, yukarıda da belirttiğimiz gibi Bulgar, Sırp,
Arnavut ve Yunanlılarda kuvvetli bir millet şuurunun oluştuğunu
Türklerde ise bu şuurun hiç oluşmadığını gözlemlemiş bunu da hikâye
kahramanı Kenan üzerinden yansıtmıştır. Kenan Bey’in hayatı
Türklüğünü inkâr ettiği, kendini sorguladığı ve Türklüğüne döndüğü üç
dönemden oluşmaktadır.
Kenan Bey’in birinci dönemi Türklüğünü inkâr ettiği dönemdir.
“Ecnebi ve Levanten mahfillerinde, taassup ve hayvanlık denilen
Türklükten nefretiyle, Türklüğe yani medeniyetsizliğe karşı olan
garazıyla, Avrupa muaşeret kaidelerindeki vukuf maharetiyle,
nazikliğiyle, şen ve şuhluğu ile meşhurdu” (s,166)1. O bu dönemde ne
vatan ne ırk ne anane, ne mazi tanır sadece kendisini insaniyet hülyasına
kaptıran, yakında “granmetr” olacak, gayet mutaassıp bir masondur.
İtalyan bir kadınla evlenmede hiçbir sakınca görmediği gibi bunu
övünülecek bir ayrıcalık olarak görmüştür. Evlenebilmesi için ileri
sürülen “Türk adetlerine sadık kalmış mutaassıp akrabalarıyla asla
münasebet ve ülfette bulunmayacak, doğacak çocukları İtalyan
terbiyesi görecek ve İtalyan olacak” (s,174), şartını hiç tereddütsüz
kabullenmiş doğan çocuklarına “ Primo! Sekundo” adlarını vermekte
bir sakınca görmeden gayet mesut yaşamaktadır.
Kenan kendi Türk kimliğini inkâr eder ondan nefret ederken
İtalyan karısı İtalyan kimliğine sıkı sıkı bağlıdır ve hayatını İtalyan
kimliğine göre düzenlemiştir. Karısının özellikleri ancak Kenan’ın
kendini sorgulamaya başladığı zaman yine Kenan’ın ağzından anlatılır.
Kenan daha önce bunlara hiç dikkat etmemiştir. Karısının İtalyan
kimliğini yansıtan ilk unsur giydiği kıyafetlerdir. “Bu kız eski roma
tarzında fantezi esvaplar giyiyor ve tıpkı İmparator Adrian’ın metresi
Antinous’a benziyordu. Avrupa’da tahsili esnasında sanat tarihini
1Çalışmadaki

alıntılar Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikayeler 1,(Haz.Hülya
Argunşah) İstanbul:Dergah Yayınları kitabından alınmıştır.
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tetebbu ederken hep Loruvre Müzesi’ne gider, saatlerce bu latif
gözdenin heykeline bakardı. İzmir’de bu heykelin canlısını görmek onu
deli ediyordu. Grazia’ya hemen âşık olmuştu” (s,173) Grazia,
evlendikten sonra Kenan’ın yaptığı gibi İtalyan kimliğini terk etmedi
aksine evinin her köşesinde İtalyan kültürünün izlerini yansıtan
eşyalara resimlere yer verdi. “İstemeyerek duvarlara göz gezdirdi.
Garibaldi’nin, Victor Emmanuel’in resimleri müsterih ve muzaffer iki
hâkim gibi ona bakıyorlardı” (s,178).
Karısı hiç kimlik bunalımı yaşamaz. O baştan sona bir İtalyan
gibi yaşamış ve davranmıştır. Öyle ki on yıllık evliliğini ve oğlunu
bırakmayı göze alır ama kendi kimliğinden vazgeçmez. “Mümkün
değil. Ölürüm de Türk olmam. Vahşiliği kabul etmem” (s,185).
Kenan’ın kendi kimliğini inkârı ile karısının kendi kimliğine olan
bağlılığı büyük bir tezat oluşturmaktadır. Yazar bununla Kenan’ın
şahsında imparatorluktaki Türklerin ve diğer unsurların durumlarını
örneklendirmiştir. Türkler ne kadar kendi kimliklerinden habersiz derin
uykudaysa diğerleri de o kadar kimliklerine bağlı ve uyanıktır.
Kenan Bey’in ikinci dönemi İtalyanların Trablusgarp’a girmesi
ve Selanik’te yapılan gösterilerle başlar. İki gün içinde yaşanan olaylar
Kenan Bey’de derin sarsıntı meydana getirir. İnandığı değerleri,
insaniyeti, hayranı olduğu medeni Avrupa’yı ve Avrupa’nın
yaptıklarını sorgular. “İşte Trablus meselesinin halli zamanı gelmişti. O
da herkes gibi bunun farkında olmamış, uyurken hançerlenen bir
adamın uyanarak lakin ne olduğunu anlamayarak ölmesi gibi his ve
muhakemesini birden kaybetmişti. Başı fena halde ağrıyor,
şakaklarından kanlarının uğuldayarak geçtiğini işitiyor, karşısındaki
kuzgun ve nihayetsiz karanlığa bakıyordu” (s,170). “ Kenan için
medeniyetin timsali olan Avrupa devletlerinin bu işgalleri ağır ve ani
bir darbe olmuştur. Bir ölçüde aydını da temsil eden, simgeleyen Kenan
için bilincin derinliklerine itilmiş olan Türk kimliği, mekân vasıtasıyla
gün yüzüne çıkmıştır. Bu duruma mekânın millî kimlik oluşturma
sürecinde farklı bir etkisi gözüyle bakabiliriz. Kenan, millî kimlik
edinmek için ya da edindikten sonra millî mekâna ulaşmamış, mekânı
kaybedeceğini anladığı anda kimliğine sarılmıştır. Nitekim hem onun
hem de toplumun karşısına çıkan tablo, büyük uyanışlara sebebiyet
verecek denli dehşetlidir” (Demir, 2007: 203).
Kenan Bey’in yaşadığı hüsran ona kim olduğunu, nereye ait
olduğunu sorgulatır.
“Bütün hayatında ne kadar yanlış ve çürük fikirlerle aldandığını,
kavmiyetçiliğin, beynelmileliyetçilik ve masonluk hülyasının biraz
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düşünebilen bir adamı hüngür hüngür ağlatacak derecede gülünç bir
budalalık olduğunu anlıyor, istemeyerek, içinden
-Ben neyim? Diye kendi kendine soruyor, fakat:
-Türküm demeye cesaret edemiyor, şimdiye kadar ruhu zapt
olmuş kıymetsiz bir cesetten başka bir şey olmadığını idrak ile
hiddetinden ve utanmasından ağlamak istiyordu” (s.170).
“Milletin üyesi olan insanlar duygusal olarak bazı simgeleri,
değerleri, inançları ve gelenekleri içselleştirebilir ve onları kendilerinin
bir parçası olarak değerlendirebilirler. Bireylerin kimliklerini inşa
ederken topraklarına, dillerine, simgelerine ve inançlarına yaptıkları
duygusal yüklemeler, milliyetçiliğin yeniden üretilmesini ve
yayılmasını kolaylaştırırlar” (Guibernau’dan aktaran Gökalp, 2007:
282). Kenan bu milli simgelere ilk defa dikkat eder. Selanik,
düşünceden kılığa farklı toplulukların yaşadığı bir şehirdir. Sokakta
fesli Türklere ve Türkçe konuşmalara tanık olmamak, meydana gelen
olaylar karşısında sokaktaki insanların etkilenmediğini görmek Kenan’ı
iyice şaşırtır. Her tarafın şapkalı ve neşeli insanlarla dolu olması
yaşanan olaylarla örtüşmemektedir. “Aksine şapkalıları daha şen, daha
mesut görüyordu. Tüccar kâtipleri, mağaza memurları, kendi
kendilerine hayali bir ehemmiyet veren tatlı su Frenkleri, hâsılı bütün
bu renksiz ve Türklüğe düşman güruh seviniyordu. İyice dikkat etti.
Hariçten biri gelse mutlaka bugün bir bayram var zannedecekti”
(s.175). Tramvayda herkesin birbiriyle konuşması ancak bu
konuşmalarda Türkçe bir kelimenin geçmemesi Kenan’ın dikkatinden
kaçmaz. Bu ruh haliyle evine gelen Kenan evini ilk defa görüyormuş
gibi hayret içerisindedir. “Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara,
perdelere, möblelere, eşyalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu
muhitte Türk hayatına Türk ruhuna ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu”
(s.177). “Sevininiz, hainler, sevininiz! Bizim felaketimiz sizin için
saadettir” diyen ve bu durumu ancak şimdi görebilen Kenan geçmişine,
çocukluğunun evine o evdeki eşyalarla şimdiki evini kıyaslar.
“Düşünüyor, düşünüyor, düşündükçe iki gündür farkına vardığı
mevcudiyetinin aşağılığını, sefaletini, adiliğini, mefkûresizliğini
anlıyor; kaybettiği kavmiyeti, unuttuğu milliyeti, kıymetini takdir
edemediği esasları için acı bir matem duyuyor:
-Ah ne zavallı imişim! Diyordu” (s.178).
Kendi kimliğini inkâr eden Kenan’ın pişmanlığı, birey için
kimliğin önemini yansıtmaktadır. Kimlik bireyin sosyal hayatta
kendisini nereye ait hissettiği bağlamında değerlendirilmektedir.
“Millete bağlılık bütün öteki sadakat bağlarının üstündedir. İnsanların
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özgür olmak ve kendilerini gerçekleştirmek için bir milletle
özdeşleşmeleri
gereklidir”
(Gökalp,
2007:
287).
Bunu
gerçekleştiremeyen bireylerin Kenan gibi buhranlar yaşaması olasıdır.
“Bugün sosyologlar ve hukuk tarihi bilginleri ispat etmişlerdir ki,
milletlerin yaşayabilmelerinde, payidar olmalarında en mühim, en
kuvvetli amil, fertlerin mensup oldukları millete bağlılığı ve
sadakatidir” (Arsal’dan aktaran Cunbur, 1997: 59). Bir arada yaşama
ihtiyacının ortaya çıkardığı en küçük organizasyonun aile en büyük ve
en genişinin de millet olduğunu ve aile sosyal organizasyonunun “
akrabalık bağlarıyla” ve “aile bilinci” ile oluştuğunu söyleyen
Korkmaz (1995: 667) devamında da “Millet dediğimiz toplulukta ise
sosyal bütünleşme topluluğu oluşturan bireyler arasındaki yaşayış
biçimlerinden, hayat ve olaylar karşısındaki tutum ve davranış
tarzlarından kaynaklanan yakınlıklar, benzerlikler ve tıpkılıklardır…
Millet varlığında yaşayış düzenindeki ortak tutum ve davranışlardan
kaynaklanan “bir sosyal akrabalık bağı ”almıştır. Bu bağ ve aynı
toplumdan olma duygusu, fertleri birbirine perçinleyen ortak bir toplum
bilinci oluşturmuştur. Böylece, millet dediğimiz toplum türü, aralarında
hiçbir yakınlık bulunmayan gelişigüzel fertlerin meydana getirdiği bir
topluluk olmaktan çıkarak, birbirine sosyal akrabalık bağları ile
bağlanmış ve toplum bilinci ile kenetlenmiş kişilerin oluşturduğu
sağlıklı ve sistemli bir organizasyona dönüşmüştür” (Korkmaz, 1985:
667). Kenan, karısı ile aralarında böyle bir sosyal akrabalık bağı
oluşmadığını eve gidince karısının Avrupalıların Türklerle ilgili
emellerini sevinerek anlatmasıyla anlar. “Şimdiye kadar neslinin
düşmanı olan bu ecnebi kadınla, vatanının zapt ve iflasını hoş gören bir
garplı ile nasıl yaşamış şaşıyordu” (s.181).
Görüldüğü gibi yaşanan olaylar ve sokaktaki gözlemleri Kenan
Bey’de büyük bir uyanışa, aydınlanmaya sebep olur. “ Aydınlanma,
bireyin kendilik değerlerini farkındalığında yaşadığı düşünsel bir
değişim sürecidir. Bu değişim sürecinde birey, “benlik bilinci” ni
sorgulayarak kendilik değerlerinin ayırıcı niteliklerini eylemsel
düzeyden düşünsel düzleme taşıma gayreti içerisine girer. Aydınlanma
sürecinde birey, kimlik sorgulaması yaparak bilinçlenme yolunda adım
atmış olur: “Bilinçli olmak, içinde bulunduğu ilişkileri nedeniyle dış
dünyayı algılamak ve onu tanımak demektir. (...) Bireyin kendini dış
dünya ile ilişki içinde görmesi, kendisini çevresi içinde tanıması
anlamına gelir.” Bilincin merkezi olan ben, bireyin yaşadığı çevre
içinde kendini keşfetmesine olanak verir.” (Eliuz, 2012: 330). Hikâye
kahramanı Kenan Bey’in aydınlanması da tıpkı gerçekte olduğu gibi
dıştan gelen bir uyaranla gerçekleşmiştir. “Osmanlı İmparatorluğu’nun
son döneminde yaşanan tarihsel, toplumsal, siyasal ve ekonomik
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gelişmeler, bir taraftan azınlıkların ayrılıkçı milliyetçi hareketlerinin
başarıya ulaşmaları sonucunu ortaya çıkartırken; diğer yandan da
Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerinin ‘‘kurtuluş’’ planları için
imkânsızlığını göstermiş ve son tahlilde imparatorluğun dağılmasının
ardından yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti ulus-devletine varan
süreçte Türkçülükte karar kılınmasına vesile olmuştur” (Yıldırım,
2014: 74).
Kenan Bey’in hayatının üçüncü dönemi Türklüğüne döndüğü
dönemdir. Hikâyede buhran döneminin kısa sürmesi iki gün içinde
Kenan’da aydınlanmanın gerçekleşmesi anlamlıdır. Kenan’ın
aydınlanması bir anlamda Primo’nun yeniden doğumu demektir. Kenan
daha önce inkâr ettiği bütün millî değerlerini benimser, onları bilgelik
derecesinde savunur. Ömer Seyfettin düşüncelerini kahramanı
aracılıyla anlatır. Zaten “Bu hikâye, dönemin Türkçülük ve
Milliyetçilik hareketine uygun olarak düşünülmüştür. Nitekim Ziya
Gökalp’in aynı dergide yayımlanan Turan şiirinden alınan ve hikâyenin
başına konulan,
Vatan; ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan!
beyti, bunun en açık ifadesidir. Yazar, millî dil ve kültürden
yoksun olarak yetiştirilen bir çocuk ve onun bu duruma düşmesinden
sorumlu babanın ruhi bunalımlarını ele alır. Onların bu bunalımlarına
gene bir Türk çocuğu çözüm bulur. Bu görünümüyle hikâye “Milli
benliğe dönüş” ün güzel ve anlamlı bir örneğini sergiler” (Parlatır,
1985: 108). Hikâyede Primo’nun “Ben Turko, ben Turko… Ben yok
İtalyano.” tercihi karşısında “Grazia; muzaffer, genç kavi ve uyanık
Turan’ın muhakkak galebesi altında ezilecek olan zayıf, hasta ve miskin
garbın korkak ve kadından timsali gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.”
ifadeleri yazarın geleceğe olan inancını ve Garba olan öfkesini yansıtır.
Primo Türk çocuğunda millî bilincin uyanması Türk olduğunu
fark etmesi okul arkadaşı Orhan sayesinde olmuştur. Türklüğe ait
değerleri kanında taşıdığı için Primo’nun bu uyanışı kolay
gerçekleşmiştir. Yazar yine Orhan aracılığıyla Primo gibi Türk
olmalarına rağmen Türkçe konuşamayan yabancı okullarda okuyan
Türk kültürünü tanımayan Türk çocuklarını, anne babalarını uyarmak
için konuşur. “Öykülerinde Türkiye’nin parçalanacağı düşüncesinin
verdiği üzüntüyü, yazarın düşüncesini, milliyetçiliği geç kavramış
olmamızın karamsarlığını, Türkleri yabancıların değerlendirmesinden
duyduğu üzüntüyü, kendi kendimizi eleştiriyi, içinde bulunulan
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durumdan kurtulabilmek için çıkar yol aramanın verdiği tedirginliği
buluyoruz” (Önertoy, 1985: 75).
Kenan Bey ve Primo’ da hızlı bir şekilde uyanan millî bilinci bu
açıdan değerlendirmek gerekir. Vatanın kurtarılması için fertlerinde
millî bilincin uyanması şarttır. “Milletin ve devletin, varlığı ve
devamlılığı ise kendini besleyen bir değerler manzumesini ortaya
çıkarabilmesine bağlıdır. Millet denilen topluluğun inandığı, yaşadığı,
üretimine katkıda bulunduğu, fakat aslında bir taraftan kendisini üreten
değerlere ve duygulara, hatta bu değer ve duygularla örülmüş
metinlere/anlatılara, başka bir söyleyişle kendi hikâyesinin kendisine
anlatılmasına ihtiyaç vardır. Bu durumun Orta Çağda etrafında
buluşulan dini metinlerle modern dönemlerde ortak dille meydana
getirilmiş ve ortak duyarlılık izleri taşıyan metinlerin bir yer
değiştirmesi olduğu söylenebilir…” Milletin hikâyesini anlatan
metinlerden oluşan bir toplam olarak edebiyat kanonu insanların
kendilerini birleşmiş bir milletin yurttaşı olarak görmelerini sağlayarak
dayanışma deneyimini kolaylaştırır Âmâ kanon insanların millî kimliği
temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda halka milliyetçiliğin değerlerini
aşılayarak bu kimliğin üretilmesine katılır da. Kimliklerin çözüldüğü ve
toplumsal ilişkilerin farklılaştığı bir dönemde, kanon eski zamanların
bereketine bakıp insanlara kültürel olarak yeniden canlanma umutları
sunar” (Argunşah, 2010: 125) diyen Argunşah, bir kanonu oluşturan
ortak anlatıların meydana gelebilmesi için topluluğu derinden sarsan
ciddi dönüm noktalarına ihtiyaç duyulduğunu Türk milliyetçiliğinin
oluşumu sürecinde de bu yolun izlendiğini belirtir.
Ömer Seyfettin de Türk kimliğinin çözüldüğü ve sosyal
ilişkilerin değiştiği imparatorluğun var olmaya çalıştığı bir dönemde,
hikâyelerinde çizdiği kahramanlar aracılığıyla Türklere kültürel olarak
yeniden canlanma ve kimliklerine sahip çıkma umutları aşılar. İkinci
hikâye, bu umutların yansımasıdır. Millî bilince eren Kenan ve
Primo’nun düşüncelerinin değişmesi onların duygularını değiştirir ve
bu değişiklik hayatlarına, davranışlarına yansır. Çünkü “Millî” adı
üstünde bir “şuur” yani “farkına varış”, yeni deyimle “bilinç” demektir.
Türkler kendilerine has kültür değerlerini bilmedikleri, onlar üzerinde
kafa yormadıkları, onların milli varlık bakımından taşıdıkları değeri
ölçmedikleri için pek çok şey kaybetmişlerdir. Bir millet, kendisini hiçe
sayarak yabancıların manevi kölesi olursa er geç maddi kölesi de olur.
Hikmetin esası, ferdîn ve milletin kendi kendini bilmesidir.” millî şuur”
kendi milletinin varlığını tanımak ve bilmektir ” (Kaplan, 2005: 37).
Artık milli şuura eren Kenan, oğlu Primo’ nun milletini tanımasına ve
ona göre yaşamasını sağlamaya çalışır.
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Türklük bilinci Kenan ve Primo’nun hayatında değişiklik yaratır.
İlk olarak Primo, Fransız mektebinden alınıp Türk mektebine gönderilir
ve ona Türkçe bir isim konululur. Oğuz isimi özellikle seçilir:
-Bu büyük bir adamın adı mıdır?
-En büyük Türkün adı.
-Bu bir paşa mı?
-Hayır, Türklerin ilk hakanı…”(s. 265).
“Milliyet duygusunun arkasında millî gurur, millî hatıralar,
tarihten alınan tecrübeler, ana diline karşı sevgi, millî geleneklere
bağlılık, millî kültüre dayanan hayat görüşü, sevilen muayyen şiir,
muayyen atasözü, muayyen mizahi fıkra açısından dünyaya bakış,
millete büyük hizmetlerde bulunmuş milli kahramanlarla övünme gibi
manevi hazineler mevcuttur” (Cunbul, 1977: 58). Primo da Oğuz ismini
taşımaktan büyük gurur duyar. “O andan itibaren büyük şeyler
düşünmeğe, takındığı “Oğuz” adına layık hayallerle uğraşmağa
başladı.” Evdeki Rum hizmetçiler gönderilip yerine gelenek
göreneklerini bilen Türkler işe alınır. Bir ay içinde Türkçe öğrenen
Primo evde Türklüğe dair kitaplar okur, bir yandan da talim
tabancasıyla nişan denemeleri yapar. Asıl Primo’ ya millî bilinci
kazandıran ise babasıyla yaptığı uzun sohbetlerdir. Ömer Seyfettin bu
sohbetlerde kendi düşüncelerini Kenan’ın ağzından aktarır. Bu
konuşmaların temelini Osmanlı’nın içinde bulunduğu kötü durum ve
bundan kurtulma yolları oluşturur. Bu durumun sorumlusu olarak
Bulgar, Sırp, Arnavut ve Yunanlılarda olan millî bilincin Türklerde
olmayışı gösterilir. “Topla tüfekle muhabere olmaz. Ruh ister. Artık
orduda müşterek bir ruh olmadığı, maneviyatın iflas ettiği anlaşıldı.”
denilerek askeri yenilginin sebebine vurgu yapılır. Tanzimat Fermanı,
Avrupa kanunlarını ülkemize getiren, Türklüğümüzü unutturup,
düşmanları kardeş gösteren modernleşme ve Osmanlıcılık gibi siyasi
terimden başka bir şey olmamakla eleştirilir.
Yenilgiler, pişmanlıklar geç kalmışlıklar üzerine yapılan
konuşmalar ve Selanik’in düşmana teslim edilecek olması Primo’ yu
harekete geçirir. “Beş yüz senedir Türklerin elinde duran Selanik’i aldık
da bize silah atılmadı.” Ve bir Türk çocuğunun nasıl bir kahraman
olduğunu görsünler” diyen Primo, “Mademki kendisi Türk olduğunu
biliyordu; büyük Türklüğün, bugün can çekişen büyük Türklüğün
felaketini anlıyordu. O halde kendi fani hayatının artık hiç ehemmiyeti
yoktu. Bu fani ve muvakkat hayatı, büyük Türklüğün büyük hayatı için
feda edivermeliydi”( 279) diye düşünceleri sık sık aklından geçir.
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“Fertlerin var olmak azim ve iradesine,” kendi kendini koruma
insiyakı” denilir; milletlerin var olmak azim ve iradesine de “Millî
şuur”,” Milliyet duygusu” veya “Milliyetçilik” adları verilmektedir.”
“Milletlerin millet olarak yaşamasını temin eden, diğer milletler içinde
erimesine, yok olup gitmesine mani olan da işte bu kütle şuurudur, yani
millî histir. Millî his hayat için mücadelenin var olmak azim ve
iradesinin de bir tezahürüdür” (Cunbul,1977: 59). Primo da bu millî
hisle “Herkesi hayretten şaşırtacak bir kahramanlık, dehşetli bir cesaret
göstermekle… İşte Büyük Türklük için o ehemmiyetsiz, kıymetsiz ferdi
hayatını feda edecekti” diye düşünüp planlar yapar. Primo’ nun
rüyasında kendisini düşmanlarının sıcakkanına batmış görmesiyle de
hikâye son bulur.
Primo’ nun planını gerçekleştirip gerçekleştirememesi önemli
değildir. Asıl önemli olan onun henüz yeni edindiği Türk kimliği ve
millî uyanışıdır. İtalyanca konuşulan bir evde hiç Türkçe bilmeyen
Primo’ nun gösterdiği Türklük bilinci, bir ay içinde Türkçeyi öğrenmesi
kimseyi şaşırtmamalıdır. Primo Ömer Seyfettin’in olmasını hayal ettiği
ideal bir Türk çocuğu karakteridir. Hikâyenin sonunda Primo’nun
ölümü göze alacak bir kahramanlık sergilemesi, esaret ve
kimliksizleşmeye karşı ölümü tercih etmesi ancak yazarın Türk
milletinde oluşturmaya çalıştığı milliyetçilik ve millî uyanışla izah
edilebilir. Ömer Seyfettin bu amaçla bir yandan Türkçenin sadeleşmesi
için var gücüyle çalışmış diğer yandan da sade Türkçe ile hikâyeler
yazarak millî bilinci oluşturmaya, uyandırmaya çalışmıştır. “Bu millî
uyanıklıktan vatan muhabbeti, vatan muhabbetinden de lisan muhabbeti
doğuyor. Milliyetimiz nasıl Türklük, vatanımız nasıl Türkiye ise
lisanımız da Türkçedir. Türkçe bizim manevi ve mukaddes
vatanımızdır. Bu manevi vatanın istiklali, kuvveti resmi ve milli
vatanımızın istiklalinden daha mühimdir. Çünkü vatanını kaybeden bir
millet eğer ve edebiyatına hâkim kalırsa mahvolmaz, yaşar ve yine bir
gün gelir siyasi istiklalini kazanır, düşmanlarından intikam alır. Fakat
bir millet lisanını bozar, kaybederse hatta siyasi hâkimiyeti baki kalsa
bile tarihten silinir. Esirleri onu yutar. Yazık ki bizim lisanımız bu
konuştuğumuz güzel Türkçe de hemen hemen kaybolmağa yüz tutmuş.
Eğer uyanmamız biraz gecikseymiş tamamıyla kaybolacakmış” (Ömer
Seyfettin, 2001: 216).
Hikâyede Primo’nun ölüp ölmediğinin belli olmaması dikkat
çekicidir. Ömer Seyfettin’in bu durumu üstün körü geçmesinin sebebi
milletin varlığı için ferdin ölümünün gerektiği, milletin ölümü
karşısında ferdin ölümünün bir anlam taşımadığı içindir. “Çünkü ona
göre asıl ölüm, benliğini kaybetmiş, köksüz ve kimliksiz bir gölge
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olmak, “lisanlarını, ahlaklarını, adetlerini unutan ve sadece isim olarak
“Türk” kalabilen “renksizler Ordusu’na katılmaktır” (Burcu, 2004:
146). Hikâye bu yönüyle büyük bir önem taşımaktadır ve yetişen Türk
çocuklarının mutlaka bu hikâyeyi okuması ve üzerinde derin derin
düşünmesi gerekmektedir. Çünkü Ömer Seyfettin Primo Türk Çocuğu
şahsında Türk kimliğine sahip çıkıp onu benimseyen ve onu her şart
altında koruyan millî bilinci uyanık bir Türk çocuk kimliği yansıtmıştır.
Dilini, tarihini, töresini, geleneğini, dinini, edebiyat ve sanatına kadar
ona derinlik ve yücelik katan ona şahsiyet kazandıran yani onu Türk
yapan değerlerle barışık rol model Türk çocuğu Primo oluşturmuştur.
Hikâye bu yönüyle Türkçe derslerinde metin olarak kullanılmalı
öğrencilerin dikkati Kenan ve Primo’nun yaşadıkları kültür bunalımına
çekilmelidir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini kullanarak
metindeki düşünceleri bugün acısından değerlendirmeleri sağlanabilir.
Bu hikâye Türkçe dersinin genel amaçlarından olan “Millî, manevî ve
ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve
düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.”
ilkesiyle
örtüşmektedir. Üstelik çocuklar kendi yaşlarında olan Primo ile rahatça
özdeşim de kurabileceklerdir. Anne ve babalar ise Kenan Bey’in
durumuna düşmemek için kendi kimliğini tanıyıp, bilecek, değer verip
çocuklarını da bu kimliğin değerlerine göre yetiştireceklerdir.
Öğretmenlerin de her şeyden önce başlıca görevleri öğrencilerine Türk
kimliğinin değerlerini öğretmek, benimsetmek ve sevdirmek olmalıdır.
Sonuç
Ömer Seyfettin, Yeni Lisan hareketinin ve Millî Edebiyat
anlayışının önemli temsilcilerinden biridir. O, İmparatorluğunun en
buhranlı yıllarında yaşamış, orduda subay olarak görev almış hatta esir
düşmüştür. Bu sırada edindiği izlenimler, imparatorluk aleyhinde
gelişen milliyetçilik hareketleri, Osmanlıcılık fikri ve dönemin sosyal
ve siyasi olayları onda Milliyetçilik-Türkçülük düşüncesinin
oluşumuna zemin hazırlamıştır. İmparatorlukta Türkler dışındaki
milletlerin kendi benliklerine sahip çıkarken Türklerin Türk olduklarını
bile inkâr etmeleri yazarı derinden etkilemiştir.
O, ülkenin
kurtuluşunun Türklerin millî bilince ve millî bilincin temeli dilineTürkçeye- sahip çıkmasıyla olacağına inanmaktadır. Bu nedenle bir
yandan “Yeni Lisan” hareketinin teorisini oluşturur bir yandan da
millî değerleri yücelttiği şiirler ve hikâyeler yazarak millî bilinci
uyandırmaya çalışır.
Primo Türk Çocuğu hikâyesinde yazar millî bilince
kavuşamayan insanların yaşadığı buhranı Kenan kimliğinde göstererek
bizleri uyarır. Öte yandan Primo’da oluşan millî bilinç de çocuklarımız
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için güzel bir örnek teşkil eder. Yazar Primo yoluyla çocuklara vatan,
millet, dil, din kültür gibi değerleri sevmeyi bu değerleri her şeyden çok
korumayı salık verir. Çünkü milleti oluşturan bireylerin ona ait kültür
değerlerini tanıyıp benimsemesiyle yani millî kültüre bağlılıkla millette
birlik ve beraberlik bilinci oluşabilir. “Kültür değerleri, ya o toplumu
birleştirip bütünleştirmeye yetecek bir belirlilik kazanmıştır yahut da
bütün sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek bir gelişme ve zenginlik
düzeyine ulaşmıştır. Kişi ve toplum olarak bu değerler benimsenmiş ve
bilincine varılmıştır. Böylece kültürün özünü temsil eden ve “milli
şuur” diye adlandırılan ortak ruh oluşmuştur” (Korkmaz, 1995: 669)
diyen Korkmaz, devamında da “Milli kültür dediğimiz ortak değerlerin
özünde topluma dinamizm veren, ona gelişme gücü katan bir ortak ruh
vardır. Bu ortak ruh, kültürü oluşturan bütün değer ve davranışlarda
kendini belli eder. Milletler kendi varlıklarını bu ortak ruh sayesinde
devam ettirerek gelişme ve yaratıcılığa yönelebilir. Millî kültürdeki
özün filizlenmesi ile kendini gösteren bu ortak ruh, bir tohumu yeşertip
ağaç haline getiren öz gibidir. Bundan dolayı da devlet ve millet
varlığının temeli durumundadır” (Korkmaz, 1995: 673).
Bu ruhu oluşturmak bakımından hikâye hem dönemi hem de
günümüz için büyük bir önem taşımaktadır. “Bugün Türkiye’nin
karşılaştığı mesele sadece maddi imkânsızlık meselesi değil, Türk
milletini yaşatacak ve ileri götürecek örnek insan meselesidir.
Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim ki onlar millî şahsiyetlerini muhafaza
ederek Türkiye’yi ileri bir ülke haline getirsinler ve Türklüğü
kurtarsınlar”(Kaplan, 2005: 32). Tersi durumda “Kendi tarihleri ile
gurur ve iftihar duymayan, kendi milletinin mazisini sevmeyen,
sevemeyen, onu küçümseyen, onunla istihza eden, daha ileri giderek
ecdadını barbarlıkla, istilacılıkla suçlamaya kalkan sözde insanlık
taraflısı bedbaht kimselerin millî şuurun temel unsurlarından birisi olan
tarih şuurundan yoksun olduklarına hükmedilmek tabidir”(Bilgiç,
1977: 2) gibi yorumlar yapmak durumunda kalabiliriz. Hikâyede bu
durum Kenan’ın şahsında gösterilerek bütün Türkler uyarılır. Uyarıya
kulak vererek insan yetiştirme sistemimiz, eğitimiz düzenlenebilir.
“Eğitim yoluyla temel değerler, norm ve davranışlarla temellenen, fakat
çağdaş birikimden faydalanarak zenginleştirilen insanda birikimini
içinde yaşadığı toplum lehine kullanma istikametinde bir vicdan oluşur.
Bu vicdan şuurlu sevgiyi şuurlu müsamahayı ve demokratikleşme
şuurunu; müteşebbislik ruhunu ve kalkınma şuurunu hazırlayacaktır.
Böyle fertlerden meydana gelen toplumların başkalarına örneklik
etmesi tabidir”(Tural, 1988: 42).
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Primo Türk Çocuğu şahsında da Türk kimliğine sahip çıkıp onu
benimseyen ve onu her şart altında koruyan millî bilinci uyanık Türk
çocukları yetiştirmek milletimizin geleceğiyle yakından ilgilidir.
“Kültürler, milletlerin yozlaştırma ve yabancı müdahalelere karşı zati
mukavemet kudretine sahip temel kaynakları ve dayanakları olduğuna
göre, her şeyden önce mevcut millî kültürlerin bütün genişlikleri ve
bütün unsurları ile devlet adamından, parlamenterinden, ihatasının
ehemmiyetinin ve lüzumunun kavratılması ve benimsenmesi şarttır”
(Bilgiç, 1979: 4). Oluşabilecek kültür bozulmalarından korunmanın
yolu kültürünü korumak geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmaktan
geçmektedir.
Ömer Seyfettin bütün hayatını bu uğurda vakfeden millî bilinci
yüksek bir yazardır. Onun hikâyelerinde ve yazılarında söyledikleri
bugün de üzerinde önemle durulması gereken şeylerdir. Onun eserleri
vasıtasıyla çocuklarımıza milli bilinç kazandırabiliriz. “Bu kimlik
kazandırış mensubiyet şuuru sahipliği bir insanı, bir taraftan geçmişteki
insanlara, bir taraftan günümüzde beraber yaşadığı yahut çeşitli
sebeplerle ayrı kaldığı insanlara, bir taraftan da gelecek nesillere
bağlayan fonksiyonalizasyon, rasyonalizasyon ve modelizasyona bağlı
tezahürlere yol açar” (Tural, 1988: 63). Bu bağ ne kadar kuvvetli olursa
geleceğimiz de o kadar güvenli olur. Bu görev başta devletin, eğitim
kurumların, öğretmenlerin ve anne babaların en öncelikli ve en önemli
görevleridir.
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AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ İKİ
DİLLİLİKTEN DOĞAN PROBLEMLERİ VE BU
PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
BILINGUALISM-DRIVEN PROBLEMS OF TURKISH CHILDREN
LIVING IN EUROPE AND RECOMMENDATIONS OF SOLUTION
Abdurrahman GÜZEL & Afsaneh SOLTANIRAD
Özet
Dil, insanlar arasında en önemli iletişim aracıdır. Yabancıların yeni bir topluma
girdikleri zaman yaşayacakları problemleri çözecek olan anahtar, dildir. Yani
topluma uyum sağlamak için ilk şart o toplumun dilinin öğrenilmesidir.
Türkiye’den Almanya’ya giden işçilerimiz dil probleminin yanı sıra kültür
problemiyle de karşılaşırlar. Ait oldukları toplumdan uzaklaşarak yaşama şekli,
gelenekleri ve törelerini bilmedikleri bu topluma intibak sağlamaları oldukça
güçtür. Aslında bir topluma intibak sağlamada en önemli araç dildir; Türk
Beden İş Gücü, dil bilmedikleri için topluma uyum sağlayamazlar. Topluma
uyum sağlayamadıkları için de ikinci sınıf insan muamelesi görürler.
İşçilerimiz ve yakınları, başlangıçta Alman toplumuyla “dil problemi”
sebebiyle fazla kaynaşamamıştır. Bunun yanı sıra genç nesil Almancayı
öğrenmiş, fakat bu sefer de onlar Türkçeyi konuşamaz hâle gelmişlerdir. Türk
kültüründen uzakta oldukları için, ana dillerinden ve kendi kültür, örf, âdet ve
geleneklerinden uzaklaşmışlardır. Öğrenimlerini bütünüyle Avrupa’da
tamamlayan gençler, yaşadıkları ülkenin kültürünün etkisinde kalmışlardır.
Türk okulları olmadığı için Türkçeyi, Türk kültürünü öğrenememiş, Türkiye
hakkında yeterli bilgiyi edinememişlerdir. Buradan hareketle yurtdışındaki
Türklere yönelik olarak şöyle bir sınıflama yapabiliriz:
1. Kendini kurtarmış, giden nesil.
2. Üniversiteyi yurt dışında bitirip orada evlenen nesil.
3. İlk, orta ve lise tahsilini yurt dışında yapan nesil.
Anahtar Kelimeler: İki Dillilik, dil, dil problemi

Abstract
Language is a communication device between people. The very key that is able
to solve foreigners’ problems when they get involved with a new community is
language. The first condition to fit into the society is to learn its language. Our
workers who move into Germany from Turkey face with cultural discord as
well as the language barrier. It is quite difficult for them to adjust themselves to
the new community given that they have left the public they belong and met a
completely new one with a different lifestyle, customs and morals. Actually,
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the most important device to accommodate oneself to a society is language;
Therefore The Turkish Manual Labor Force is not able to adapt to the
community for they don’t speak its language. Thus they are being treated as
second class people in the countries where they live. At first our workers and
their kith and kin couldn’t succeed well in socializing with the German society.
However the young generation learnt to speak German but on the other hand
they became not being able to speak their native language, Turkish itself. For
they were apart from Turkish culture, they became withdrawn from their own
customs, morals and traditions. Youngsters who have completed their
educations completely in Europe have been under the influence of the culture
of the countries where they have lived. They couldn’t learn about the Turkish
language or Turkish culture and were unable to be informed about Turkey for
there weren’t Turkish schools for them to access such an education. Thereby
we can make such a classification about Turkish people living abroad:
1.
The generation that went abroad after assuring their lives first
2.
The generation that graduate from university abroad and get married
there
3.
The generation that take their primary, secondary and high school
education abroad
Key Words: Bilingualism, language, problem of language

A. Türk Çocuklarının İki Dillilikten Doğan Problemleri
Dil, insanlar arasında bir iletişim aracıdır. Yabancıların yeni bir
topluma girdikleri zaman yaşayacakları problemleri çözecek olan
anahtar, dildir. Yani topluma uyum sağlamak için ilk şart o toplumun
dilinin öğrenilmesidir. Türkiye’den Almanya’ya giden işçilerimiz dil
probleminin yanı sıra kültür problemiyle de karşılaşırlar. Ait oldukları
toplumdan uzaklaşarak yaşama şekli, gelenekleri ve törelerini
bilmedikleri bu topluma intibak sağlamaları oldukça güçtür. Aslında
bir topluma intibak sağlamada en önemli araç dildir; Türk Beden İş
Gücü, dil bilmedikleri için topluma uyum sağlayamazlar. Topluma
uyum sağlayamadıkları için de ikinci sınıf insan muamelesi görürler.
İşçilerimiz ve yakınları, Alman toplumuyla “dil problemi” yüzünden
fazla kaynaşamamıştır. Bunun yanı sıra genç nesil Almancayı
öğrenmiş, fakat bu sefer de onlar Türkçeyi konuşamaz hâle
gelmişlerdir. Türk kültüründen uzakta oldukları için, ana dillerinden
ve kendi kültür, örf, âdet ve geleneklerinden uzaklaşmışlardır.
Öğrenimlerini bütünüyle Avrupa’da tamamlayan gençler, yaşadıkları
ülkenin kültürünün etkisinde kalmışlardır. Türk okulları olmadığı için
Türkçeyi, Türk kültürünü öğrenememiş, Türkiye hakkında yeterli
bilgiyi edinememişlerdir. Buradan hareketle yurt dışındaki Türklere
yönelik olarak şöyle bir sınıflama yapabiliriz:
1. Kendini kurtarmış, giden nesil.
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2. Üniversiteyi yurt dışında bitirip orada evlenen nesil.
3. İlk, orta ve lise tahsilini yurt dışında yapan nesil.
Birinci sınıflamaya girenler, çocukları Türkiye’de liseyi
bitirmiş ve Almanya’da üniversitede okuyan ailelerdir. Bunlar
diğerlerine göre daha şanslıdırlar; çünkü çocukların ana dili eğitimleri
tamamen bitmiş, Türk kültürünü sindirmişlerdir. İlk ve orta eğitimini
yurt dışında yapan Türk çocukları Alman kültürünün tesirindedirler.
Gözlemlerimize göre yurt dışından dönen öğrencilerde şu
problemler ortaya çıkmaktadır:
a. Topluma intibak güçlüğü
b. Öğrenme ve disiplin güçlüğü
c. Türkçe konuşma ve anlama güçlüğü
d. Türkçe okuma ve yazma güçlüğü
Tüm bu güçlüklerden ötürü Almanya’da yapılamadığı için
Türkiye’de kimi kurslar kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan
bir durum tespitine göre yurt dışından dönen işçi çocuklarının
%16’sında okuma zorluğu, %20’sinde konuşma zorluğu, %30’unda
anlama zorluğu ortaya çıkmıştır.1Yurt dışındaki okullar Türkçeye
yönelik olması gerekirken Türkçe bir kenara atılmış, Almanca öğretimi
hedef alınmıştır. Böyle olunca da yurt dışından dönen Türk işçi çocukları
için bu okullar bir mana ifade etmemektedir.
Yabancı ülkelerde Türk okulları çoğunlukta olmadığı ve belirli
sebeplerle tercih edilmediği için çocuklar, bulundukları ülkenin
okullarına girmektedirler. Türk çocuklarına yeterince Türkçe, Türk
Tarihi, Din ve Ahlak Kültürü, Türk Kültürü vb. dersler verilmemektedir.
Çocuklar Türkçe öğrenemedikleri gibi Türkiye hakkında köklü bir
bilgiye de sahip olamazlar. Bu konuda Alman hükümetinin ve
Türkiye’nin bazı çalışmaları vardır. Göçmen çocuklarına karşı Alman
eğitim sistemi pedagojik bir yakınlaşmadan çok, sosyoekonomik
nedenlerden dolayı siyasî düşüncelere dayanan bir yol haritası
izlemektedir. Yabancı işçilerin varlığının Almanya’nın kültürel ve etkin
kişiliği üzerinde olumsuz etki doğuracağı düşüncesi de yaygındır. Bu
sebeple, Alman makamları göçmen çocukları ile yerli halkın
çatışmayacağı bir sistem yaratma yoluna gitmişlerdir.2
Almanya’da ilk ve orta dereceli eğitim sisteminde Türk
1
2

Hakan, 1988: 206
König, age.
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öğretmenlerin bulunması şarttır. İki kültür arasında bocalayan neslin
yanı sıra Türk kültüründen haberi olmayan nesiller yetişmiştir. Bunlar
bulunduğu ülkenin dilini biliyorlarsa Türkçeyi bilmiyorlar; Türkçeyi
biliyorlarsa Almancayı yeterince bilmiyorlardır. Yani iki dil ve iki
kültür arasında kalıyorlar demektir.
Dil sorununu çözemeyen kişilerin diğer sosyal sorunlarına
çözüm bulması çok zordur. Topluma uyum sağlamak için ilk önce o
toplumun dilini öğrenmek gerekmektedir. Bu sosyal problemin
üstesinden gelemeyen; fakat sosyalleşme, birlik olma gibi ihtiyaçlarını
karşılama ihtiyacı duymakta olan yurt dışına giden Türkler, gittikleri
ülkelerde kendileri için mahalleler oluşturmuşlardır. Bu mahallelerde
Türk aileleri dışında başka milletlerden insanlar oturmamaktadır. Bu
durum, Türklerin içinde yaşadıkları toplumdan uzaklaşmalarına,
kopmalarına sebep olmuştur. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeki
insanlar için bu şartlarda dil öğrenmek mümkün olmamaktadır. Çünkü
yaşanılan bölgede günlük yaşamda kullanılan dil Türkçedir. İnsanlar
hemen hemen bütün ihtiyaçlarını Türkçeyi kullanmak suretiyle
gidermektedir. Bu bölgesel yapılanmalar gidilen ülkenin insanları ile
iletişim kurmaya ve etkileşim içine girmeye de mani olmakta, buna
bağlı olarak topluma uyum güçleşmektedir.
Yurt dışında yaşayan Türk asıllı 102 öğrenci üzerinde yapılan bir
araştırmaya göre 23 öğrenci Türkiye’nin, 30 öğrenci Almanya’nın
başkentini bilmemektedir. 100 öğrenciden 17’si İstiklal Marşı’nı
Namık Kemal’in, 52’i Ziya Gökalp’ın yazdığını sanmaktadır. 12’si ise
bu soruya cevap vermemiştir. Bazı Türk çocukları da Tommiks,
Teksas, Heidi, Pinokyo gibi eserleri Türk romanı olarak bilmektedir.3
Bu araştırmanın yanı sıra bir gazete çalışanının yurt dışındaki Türk
çocuklarıyla yaptıkları röportajın sonuçları da araştırmayı destekler
niteliktedir.
Soru: Fatih kimdir? Cevap: Arapların kralı olabilir.
Soru: Atatürk kimdir? Cevap: Bilmiyoruz. Bize öğretmediler.
Soru: Dua biliyor musun? Cevap: Cevap alınamamıştır.
Öğrenci, sadece ıstavroz çıkarmayı bilmektedir.4
Bu durumun 2000’li yıllarda çözümüne yönelik uygulama
girişimleri olsa da henüz somut bir sonuç alınamadığı görülmektedir.
Durum değişimi olduğu yargısına varabilmek için bu soruların yurt
Orhan Türkdoğan, İkinci Neslin Dramı Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları, İstanbul,
1984.
4 Servet kabaklı, Bu Nesli Kaybettik. Tercüman Gazetesi, Yıl. 22, sayı: 7705
3
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dışındaki Türk çocuklarına 2010 yılında tekrar sorulması gerekir.
Umarız ki aynı cevaplar alınmayacaktır.
Kendi oluşturdukları mahallelerde yaşayan Türkler gelenek,
görenek ve yaşam şekillerini burada Türkiye’deki gibi yaşatmışlardır.
Ancak yaşadıkları toplumun gelenek, görenek ve yaşam şekillerinden
haberdar olmadıkları için bu hususlarda iki kültür arasında kalmış,
çatışmalar yaşamışlardır. Bu şartlar altında topluma uyum sağlamaları
da mümkün olmamıştır.
Topluma uyumda yaşanan problemler çeşitli Avrupa
ülkelerindeki resmî makamlarca Türkler aleyhinde kullanılmaktadır.
Çıkarılan kanunlarla Türkiye’den gelecek yeni vatandaşların gidilen
ülkenin dilini öğrenmeleri zorunluluğu kanun yoluyla getirilmiştir.
Almanya’da yaşayan bir Türk çocuğu Almancayı ana dili gibi
öğrenebilir. Alman kültürünü de kendi kültürü gibi benimseyebilir.
Önemli olan ailede (Türk) geçerli olan kültürle, çevrede (Alman) etkin
olan kültür arasında ve ayrıca kişisel beklentilerle, her iki kültür
çevresinin değerleri arasında bir denge bulmaktır 5
Türk çocukları, aile yanında Türkçe sokakta ve okulda Almanca
konuşurlar. Bunun için dillerinde bazı yetersizlikten olabilir. Bu
yetersizlikler bazı kişilerde Türkçede, bazılarında Almancada
görülebilir. Bazılarında ise her iki dilde de yetersizlik gözlenebilir. Bu
açıdan Türk çocukları beş kategoride ele alınabilir:6 1. Yalnız Türkçeye
hâkim olabilenler.
2. Yalnız Almancaya hâkim olabilenler.
3. Türkçeye hâkim olmakla birlikte Almancaya yetersiz derecede
hâkim olabilenler.
4. Almancaya hâkim olmakla birlikte Türkçeye yetersiz derecede
hâkim olabilenler.
5. Hem Türkçeye hem Almancaya hâkim olamayanlar.7
Gerçekte herhangi bir dile hâkim olabilme, Türk çocuklarında
“işlev”e göre farklılık gösterir. Kişi bulunduğu duruma göre herhangi
bir dilden birini seçer. Mesela, bir Türk İşçi–Beden gücü, evde Türkçe,
iş yerinde Almanca konuşması gibi. Bu işçi, işi ile ilgili konuları
Türkçe konuşması durumunda, “yetersiz dil kullanımı” ile
Abalı, Ünal. Dil-Kültür ve Almanya’dan Dönen Öğrenciler. Dil Dergisi. 1993 (8), s.9.
Özdemir, Çağatay, age., s. 85.
7 Dulkadiroğlu, age, s. 438.
5
6
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karşılaşabilir. İşiyle ilgili terimlerin Türkçe karşılığını bilmez: Meselâ,
iş yerinde her gün kullandığı “Drillbohrer” ‘matkap’ kelimesinin
Türkçe karşılığını bilmez. Evde bu kelimeyi kullanması gerekirse,
“Bugün Drillbohrer’i kırdım, Meister’le aramız bozuldu.” şeklinde
cümle kuracaktır.
Bu türden cümlelerdeki durumu, daha önce “seçme” terimiyle
belirtmiştik. Yani iki dilli kişi, konuşurken bir metince her iki dilden
de ögeler bulunabilir. Belli alandaki kavramları bir dil ile diğer
alandakileri başka bir dil ile anlatır. Tabi bu durum dillerdeki, söz
varlığı yetersizliğini gösterir. Mesela Almanya’da yaşayan bir işçinin
“işsizlik” kelimesini bilmemesi ya da kullanamaması, Türkçe söz
varlığında önemli bir eksikliktir. Genellikle yapılan yanlış, bu kelimenin
Almancasının kullanılmasıdır:
“Beş aydan beri arbeitslos parası alamıyorum.”
Tüm yanlışlar birinci dilde görülmeyebilir. Kimi durumlarda
birinci dil, ikinci dili etkileyebilir. Ancak göç sebebi ile yurt dışında
bulunulduğundan, yabancı dil içinde Türkçe ögeler bulunma durumuna
pek az rastlanır. Çünkü iletişimde bulunduğu kişiler bunu anlamayacak
ve kabul etmeyecektir. Oysa iki Türk, aralarında Türkçe konuşurken
metin içinde Almanca kelimeler kullanabilirler ve bu durum iletişimde
önemli bir kayıp yaratmaz. Çünkü her iki fert de Almanca bilmektedir.
Ancak bu bireylerin Almanca bilmeyen Türklerle olan konuşmalarında
önemli iletişim bozuklukları yaratır. Bu türlü ana dili eksiklikleri
sadece Almanya’da yaşayan Türklerde değil, diğer ilkelerde yaşayan
Türklerde de görülebilir. Mesela Norman Jorgensen adlı araştırmacının
Danimarka’da yaptığı araştırmalar bu ülkedeki Türk çocuklarının
önemli ana dili eksiklikleri olduğunu ortaya koymuştur. N. Jorgensen’in
Türk çocuklarıyla yaptığı konuşmalarda bu çocukların önemli ana dili
eksiklikleri olduğu saptanmıştır.
Bu araştırmada tespit edilen bir durumu aktarmaya çalışalım:8
NJ: (...) Ved du, hvat “Ceza” er? “Ceza” ne demek biliyor
musun?
YK: “Ceza”, Ja “Ceza” evet.
NJ: Hvad hedder det pa dansk? Danca’da ne demek?
YK: Der er 0h hvis du oh Bu şey, eğer siz ... şey Hvis du slar
hans piğe, (bir süre bekledikten sonra) ikke ogsa , eller ... eğer onun
8

Jorgensen, 1950.
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sevgilisine saldırırsanız, doğru mu? Veya…
Metinde görüldüğü gibi çocuk, Danca “straf: ceza’ kelimesi ile
Türkçe “ceza” kelimesi arasında ilgi kuramamaktadır. Bu durum,
König’in yaptığı sınıflamadaki “Doğal iki dillilik” durumunu kanıtlar.
Hatırlanacağı üzere “doğal iki dillilik” durumunda iki dil arasında
çeviri yapılamıyordu. Yukarıdaki örnekte de Türk çocuğu, “ceza”
kelimesini, Dancada karşılayamamaktadır. Bununla birlikte çocuk,
“ceza” kelimesinin anlamını da bilememektedir. Tanımlamasında “bir
kişinin sevgilisine saldırma” durumu söz konusudur. Belki bildiği bir
kişi böyle bir durumla karşılaşmış ve sonunda cezalandırılmıştır.
Böylece “ceza” kavramını bu bağlamda edinmiş olabilir. Danca “straf”
kelimesini ise “ceza” kelimesi ile bağdaştıramamaktadır.
Yabancı ülkelerde yaşayan Türk çocuklarında büyük ölçüde
kavram kargaşası vardır. Birçok Türkçe kelimenin manalarını yanlış,
ya da eksik bilirler. Bu eksiklikler dışında yukarıda bahsettiğimiz
“seçme” hâlleri de görülebilir.
Birçok kavram Almanya’da öğrenildiği için bu kavramları
gösteren kelimelerin Türkçelerini Türk çocukları bilmezler. Bazı
hâllerde de, Türkçelerini bildikleri hâlde Almanca “alışkanlıkları”
olduğu için, cümle içinde Almanca kelime kullanmalarına çok rastlanır.
Şimdi Almanya’da yaşayan Türklerde
kullanımlara birçok örnek vermeye çalışalım:
Hatalı Cümleler
Senin kaç hafta “Urlaub”un var?
Gelirken “Bulgaria”dan geçtik.
“Krankschein”ım gelmedi.
“Meister” bana bugün çok kızdı.
Sen bu sene kaç mark “Steuer”
verdin?
Ben iki aydır “arbeitslos”um.

görülen

hatalı

Doğrusu
Senin kaç hafta tatilin var?
Gelirken Bulgaristan’dan geçtik
Sevk kâğıdım gelmedi.
Ustabaşı bana bugün çok kızdı.
Sen bu sene kaç mark vergi ödedin?
Ben iki aydır işsizim.

Beş aydan beri “arbeitslos” parası Beş aydan beri işsizlik parası
alıyorum
alıyorum.
“Weinachtsgeld” parası aldım.
Noel parası aldım.
Doktorumdan “überweisung” aldım Doktorumdan havale kâğıdı aldım.
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Gymnasium”dan biraz önce geldim. Lise’den biraz önce geldim.
Bu yıl “Hauptschule”ye başlayacak. Bu yıl ilkokula başlayacak
“Normaleweise”, saat beş buçukta Normal şartlar altında (normalde),
gelir ama …”
saat beş buçukta gelir ama…
Gel, sana bir “Kaffe ausgeben” Gel, sana bir kahve ısmarlayayım!
yapayım!
“Klasse”den çıktı. Sonra nereye Sınıftan çıktı. Sonra nereye gitti,
bilmiyorum.
gitti, bilmiyorum.
Şimdi sırası ile Türk çocuklarının karşılaştıkları problemleri ana
hatlarıyla belirlemeye çalışalım:
a. Terminoloji Problemleri
İki dilli kişilerde iki dilin birbirine karışma durumu gözlenebilir.
Bu, bir dile ait özelliğin diğer dile aktarılmasıyla ortaya çıkar.
Karışmanın saptanabilmesi için iki dilin de özelliklerinin ortaya
çıkarılması gerekir.
Terminoloji problemleri içerisine bir dilde olan kavramların diğer
dilde olamaması, belirli jargonlara yönelik kelimeleri içselleştirememe
problemleri de dâhil edilebilir. Bu problemler, özellikle yurt dışına
eğitim amaçlı giden kitlenin karşılaştığı problemlerdir.
b. Kültür Problemleri
Başlangıcından itibaren Almanya’da yaşayan Türk çocuklarının
dil ve kültüre9 dayalı sosyal problemlerini tarihî mecrası içinde üç
kategoriye ayırarak değerlendirmek, kuşaklar bağlamında bakış açısı
oluşturmak için yararlı olacaktır. Bunlar sırasıyla şöyledir:
Birinci Kategori: Kültürleşmeyi kendi memleketinde
(Türkiye’de) tamamlamış olan çocuk, kendi kimliğini, özellikle ailesi
içinde ve aynı etnik grup içindeki arkadaşlarıyla herhangi bir zorluğa
düşmeden bulabilmektedir. Bu örnekte sosyallik ve iletişim, geniş bir
alan içinde sürebilmektedir ve birey sınırlanmamıştır. Bu kategorideki
çocuk, kimliğini yetişkinliğinden ve gençliğinden önce kendi etniği
içinde bulmuş olduğundan Almanya’daki azınlık kültürünün teklifi
olan “yabancı rolü”nü, Alman toplumunun yabancısı olmayı, hem
üstlenebilecek, hem de bundan tatmin olacaktır. Yabancı olmaktan
Güzel, Abdurrahman, Der Tükischeıı Arbaitnehmerkinder in Deutschland und Ihr
Kultıırunterricht, Kulturkontakt Kulturkonfilikt zur Erfahrung des Fremdes, lnstitüt für
Kulturantropologie und
9
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dolayı duyulacak psiko-sosyal güvensizlik, sanıldığı kadar da önemli
değildir. Çünkü bu tip kendi sağlam kimliğini daha önce edinmiş
olmaktadır.
İkinci Kategori: Kültürleşme sırasında Almanya’ya gelen ve
sosyalleşmenin bu aşaması kırılmaya uğrayan çocuktur. İki dilli birey
korkmaktadır ve daha önce belirtildiği gibi iki dildeki iletişim imkânları
da sert şekilde sınırlanmıştır. Bu çocuğun, kimlik bulma çağında ülke
değiştirdiği için, kimlik gelişimi olağanüstü bir durum olarak
belirsizliklerle doludur. Gelişmesi tahmini ve aşağı-yukarı şeklinde
nitelendirilmiştir. “Bir dil”i kaybetmek “bir dünya”yı kaybetmek
anlamına gelmektedir. Bu yabancılaşma Lengüistik alanına giren bir
konu ve kavram olarak, psiko-sosyal bir rahatsızlık şeklinde
tanımlanmaktadır. Bilingualismus (iki dillilik), “en alt düzeydeki
entelektüel payla kişilik rahatsızlıklarının birbirine bağlantısı” kavşak
noktası demektir.
Bu durum pek çok kişilik rahatsızlıklarının çıkış noktası
olabilmektedir.
Üçüncü Kategori: Çocuk, Almanya’da doğmuş ya da
Almanya’ya emzik çağında gelmişse, yani, kültür olayları Almanya’da
gerçekleşmiş ise, güçlü olan Alman değerleri ve normları olmaktadır.
Yabancı kültür elementleri ağır basmaktadır. Bu tipte, ana dili ikinci
plana düşmekte, Almanca artık hâkim rol oynamaktadır. İki dilin birden
özümsenmesi ve çocuğun bu konudaki yeteneği, çevrenin hayatî
eksiklikleri içinde unutulup gitmekte, bu duranı da yine dilin
özümsenmesi sürecini etkilemektedir. Kuşkusuz, çocuğun dil
özümsemesi üzerine ailenin etkisi de olmaktadır. Ancak,
sosyalleşmenin araçlarının tüm ağırlığı baba evinin dışına kaymaktadır.
Giderek artan bir şekilde akran gruplarının etkisi ağır basacak, Almanca
birinci dil, Türkçe yabancı dil konumuna düşecektir. Dillerden
hangisinin zamanla üstün geleceğine dair genel bir kural koymak son
derece güç olmakla birlikte, çocuklar çok kolay fark etmektedirler ki,
ailelerinden edindikleri değerler ve normlar, çeşitli kültürel elementler
kendileri için hiç de şart değildir. Baba evi dışında, bu değerler üzerinde
ittifak etmek gerekli değildir. Sosyalleşmenin ilk (primer) ve ikinci
(sekünder) aşamaları birbirinden koparak iki dil, iki kültür ve iki odağa
bölünmüştür. Bu durum, onların kişiliklerinin gelişiminde ağır sonuçlar
doğurabilmektedir.
Kuşaklar arasındaki dil ve kültür farklılıkları sadece topluma
uyum açısından problem teşkil etmekle kalmamakta, konuşulan ve
yazılan Türkçenin zamanla farklılaşarak kaybolmasına sebep
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olabilmektedir. Prof. Dr. Lars Johanson’un bu konuda yaptığı
değerlendirmeler dikkate şayandır.10
Almanya’ya giden Türkleri dil ve kültür bakımından daha önceki
araştırmacılar gibi üç kuşağa ayırmış ve özellikle üçüncü kuşak Türk
çocuklarının kullandığı dilin geçerli olması ve Türkçenin ancak
annelere bağlılık yönünden kullanılma özelliğine sahip olması ve bu
durumda Türkçenin Cermenleşme gibi bir tehlikeyle baş başa
kalabileceği endişesini ortaya atmıştır. Daha sonra Aytemiz’in11
ilköğretim çağındaki bazı öğrenciler üzerine yaptığı araştırmalar
Johanson’un endişelerinin yerinde olduğunu göstermiştir.
Aytemiz’e göre, “Almanya’da doğup büyüyen, Alman okullarına
devam eden Türk çocuklarının bugün kendi aralarında konuşurken dahi
tercih ettikleri dil maalesef Almancadır. Johanson’un öne sürdüğü gibi
Türkçe çok özel durumlarda tercih edilmekte, Türkçe sözlü ve yazılı
anlatımlarda çok sayıda Almanca kelime ve terimlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Türkçenin ses yapısı ve yazım kuralları Almancanın
tesirinde kalmış, yazılı anlatımlarda cümle yapısı Almanca cümle
yapısına göre düşünülerek ortaya konmaktadır. 14-16 yaş gurupları
Türk çocukları arasında “Türk Atasözleri ve Deyimleri” üzerine
yaptığım araştırmalar Alman okullarına giden Türk öğrencilerin
%60’ının Türk atasözü ve bilhassa Türk deyimlerinin karşılıklarını
bilmediklerini kendi düşünce ve algılarına göre yorumladıklarını
göstermektedir”12
Her iki topluma uyum sürecinde dil ve kültürün önemi göz ardı
edilemez bir gerçektir. Almanya’da yaşayan Türk çocuklarının dil ve
kültür problemleri daha da çıkmaza girmeden bu konuda ciddi adımların
atılması kaçınılmazdır.
c. Eğitim Öğretim Problemleri
Eğitim ve Öğretim: Yurt dışında bulunan işçilerin büyük
çoğunluğu aile bütünlüğü ve çocuklarının istikbali, yani bir sanat ve
meslek sahibi olması düşüncesiyle çocuklarını yanlarına almışlardır. Bu
düşünceden hareket eden işçilerin %90’ı başarıya ulaşmıştır.
Bilindiği gibi, çocukların eğitim-öğretim işleriyle daha çok
devletin meşgul olduğu bir gerçektir. Yabancı ülkelerde Türk Okulları
Johanson, Lars, Zur Sprachcntwicklung der “Turcia Gernenica” In: Tiirkische
Sprachen und Literaturen. Wiesbaden, 1991, s. 199-213.
11 Aytmiz, Aydın, Almanya’da Türkçe, Avrupa’da yaşayan Türk Çocuklarının Dil
sorunları Toplantısı,Ankara 2000, Türk Dil Kurumu yayını
12 Aytemiz, Aydın, agm., s. 90.
10
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olmadığına göre, çocuklar bulundukları ülkenin okullarına
gitmektedirler. Yalnız, Türk çocuklarına bu öğrenimleri esnasında
“Türkçe, Türk Tarihi, Yurt Bilgisi, Din Dersi, Türk Kültürü, vb.” gibi
dersler “Türk Yetkililer” tarafından verilmelidir. Değilse çocuk, Türkiye
hakkında köklü bir bilgiye sahip olmaz. Sadece ismi “Türk” olarak kalır.
Nitekim de bu böyle olmuştur. Ne zaman ki “Korsan Öğretmenlerin”
faaliyete geçtiği dönemlerde, bizim yetkililerimiz uyanmamıştır; bu
uykulu dönemde, Almanya’da çeşitli “Öğretmen Grupları” ortaya
çıkmıştır. Alman yetkilileri bu hususta daha ciddi bir tavır takınarak
Türk çocuklarına “Türkçe, Türk Tarihi, Türk Kültürü, İslam Dini vs.
derslerinin hocalarını kendileri yetiştirmeye başlamışlardır.
Eyalet Meclislerinde ve üniversitelerde Türk çocuklarının eğitim
ve öğretimi ile ilgili bürolar ve kürsüler kurulmuştur. Günlük ve
geleceğe matuf olmak üzere, Türk çocuklarının eğitim ve öğretimi ile
ilgili projeler tanzim edilmiştir.1984 yılı istatistiklerine göre
Almanya’da, ilk-orta-lise ve yüksek öğretimde “Bir buçuk milyonun
üzerinde Türk çocuğu” bulunmaktadır. Bunların hepsi öğrenimlerini
tamamlamaya çalışmaktadır.
Giessen Üniversitesi’nde ve diğer üniversitelerde bu hususla
ilgili kürsüler devamlı çalışmaktadır. Paneller, sempozyumlar, kurslar
tertip edilmektedir. Böylece geleceğe matuf planlar da
hazırlamaktadırlar.
Türk-Beden İş Gücü, kendi aralarında yaptıkları sosyal
dayanışma neticesinde “öğretmen temininde” müessir oldukları gibi
okul aile birliklerinde de söz sahibi oldukları bir gerçektir. Netice olarak
şunu söyleyebiliriz ki, yabancı ülkelerde bulunan Türk Beden İşçi
Göçüleri, çocuklarının eğitim ve öğretim işlerini daha düzenli bir hâle
getirebilmek için toplu hâlde hareket etmektedirler. Gerektiği zaman
okul, öğretmen, kitap, kurs, panel, millî günlerin kutlanması, millî
piyeslerin temsili vs. hepsini kendileri temin etmektedirler. Bu hususa
gönül vermiş Alman makamlarınca görevlendirilmiş birkaç Türk
öğretmeni de gördüm ki gurur duydum. Yalnız Millî Eğitim
Müşavirleri, bulundukları bütün bölgelerde aktif faaliyetlerini
artırmalıdırlar.
Ana dilinde henüz düşünme süreci geliştirilmeden, yetersiz
düzeyde olan Almancayla okulda eğitim-öğretime başlamak zorunda
kalan öğrenciler, bu ters yönlendirme nedeniyle eğitimden mahrum
kaldıkları gibi, yaşadıkları psikolojik çelişkilerin de önü açılmakta ve
kişilik problemlerine düşmektedirler.
Çocuklar, olayların kendine özgü özellikleriyle kendi görüşlerini
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sistematize edebilir. Gördükleri ve yaşadıkları olayları kendi ana
dillerinde ifadesini formüle edebilirler, fakat Almanca dil materyali bu
iletişimi ve operasyonu gerçekleştirmek için yeterli değildir.
Almancayla bu gelişime temel teşkil edecek oranda hâkim değillerdir.
Doğal olarak okulda okutulan Almanca derslerinin akademik
gelişmeyi yönlendirecek tek ortam olması, öğrencinin bu
umutsuzluktan kurtarılmasının arka planında dilin özümsenmesi olayı
olarak bakılsa da bu önemli ihtiyaç, okul öncesinde zaten eksikti, bu
eksiklik okul sırasında da devam etmektedir ki, bu da öğrencide idrakin
gelişmesini durgunlaştırmaktadır. Çünkü bunu geliştirmenin ortamı
yoktur. Somut tecrübenin ve elementler arası ilişkinin pratik algılama
ve organize etme yeteneği, yani genelleme süreci ciddi olarak
yıpranmıştır. Konuşma imkânı ve yeteneği azalmıştır ve günlük
kavramları teşkil edecek operasyon olumsuz şekilde etkilenmiş
olmaktadır.
Öğrencilerin bilgi alışverişleri normal olarak ders saatlerinde
ve Almancayla gerçekleşmek zorundadır.13 Yoğun bir öğrenme,
araştırma ve düşünme sürecinde başarılı bir katılma nasıl mümkün
olabilecektir? Ana dilindeki dil ve idrak gelişiminin sınırlanması ve
engellenmesi Almancaya aktarılarak telafi edilemeyecektir. Öğrencide
şu veya bu dilden önce, eksik olan “tasarım”dır. Buna paralel olarak
idrakin gelişimi de sekteye uğramaktadır. Her Alman okulunda moda
hâline gelen ve her gün başvurulan zekâ testleriyle, Türk çocuklarının,
Alman akranlarından % 20-25 daha az zeki bulunmasındaki hikmetin
bir yüzü de böylece açıklık kazanmaktadır.
Abalı14, bu konudaki açmazı bütün çarpıklığıyla dikkatlere
sunmuştur. Şu anda ilkokula giden üçüncü kuşak Türk çocukları
hakkındaki ilk izlenim, onların Almancayı ana dili gibi konuştuğu
yönündedir. Gerçekten de dil uzmanı veya eğitimci olmayan birisini
yanıltan izlenim, sözlü Almancayla ilgilidir. Fakat okulda gerekli olan
yazılı Almancayla, konuşma dili olarak kullanılan Almanca arasında
fark vardır. Bu fark kendisini özellikle Türk çocuklarının Almanca
yazılarında ve kelime hazinesi-testlerinde belli etmektedir. Üçüncü
kuşak Türk çocuklarının Almanca dersinden aldığı notlar, Alman
öğrencilerinin aldığı notlardan ortalama 1 not daha düşüktür. Yani
Güzel, Abdurrahman, Erzichung und Bildung der Türkischen Migrantenkinder
unsere besonderer Berücksichtigung des muttersprachlichen Unterrichts, Probleme der
Resniegratin türkischer Migran- tenkinder, Berichte-Refarense 1987, Hrg. Horst
Widmann-Ünal Abalı, Giessen, im April 1987, s.45-53.
14 Abalı, Ünal, Almanya’daki Türk eğitimcileri İçin Öğretmen El Kitabı, İstanbul 2000,
s. 38-39, MEB. Yayını.
13
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ortalama bir Alman öğrencisi Almancadan 2 (iyi) alıyorsa, Türk
çocuğunun aldığı not, 3’tür (orta). Almanca dil becerilerindeki bu
eksiklik ilkokulda pek belli olmamaktadır. Fakat ilkokul yıllarında
Almanca eksikliği giderilmezse, ortaöğretimde problem gitgide
büyümekte ve diğer derslerdeki başarıyı da olumsuz yönde
etkilemektedir.
Almanya’da ilkokul çağındaki bütün çocuklar okula gitmek
zorunda olduğu ve okula gittiği için burada okullaşma sorunu yoktur.
Sorun, ilkokul çağındaki Türk çocuklarının ne kadarının engelli
çocuklar okuluna gönderildiğidir. Bu bağlamda, engelli denilen
çocukların özürlülük derecesini objektif olarak ölçtüğü söylenen testler
önem kazanmaktadır. Türk çocuklarına uygulanan bu testlerin dil ve
kültürle ilgili bilgi ve becerileri ölçmediği söylenmektedir. Yani
Almanca bilen Türk çocuğunun da, bilmeyen Türk çocuğunun da bu
testlerde hemen hemen aynı başarıyı ve başarısızlığı göstereceği iddia
edilmektedir. Bilimsel açıdan çok tartışmalı olan bu iddia, bazı Türk
çocuklarının gereksiz yere engelli çocuklar okuluna gönderilmesine
yol açmaktadır.
Bu sorun birkaç yılda bir toplanan Türk-Alman Karma Eğitim
Komisyonu’nda da ele alınmış ve çözüm olarak testlerin yapılışı
sırasında bir Türk öğretmeninin veya psikologun hazır bulunması,
tavsiye kararı olarak alınmıştır. Fakat bu komisyon sadece tavsiye
kararı alabildiği ve eyaletler eğitim konusunda özerk oldukları için bu
karar her yerde uygulanmayabiliyor.
Her ne kadar özürlü çocuklar okuluna giden çocukların tekrar
normal okula dönmesi teorik olarak mümkünse de, pratikte bu az
rastlanan bir durumdur. Özürlü çocuklar okuluna giden çocuk, zamanla
özürlülerin davranış biçimini alışkanlık hâline getirebilmektedir. Yine
teoride özürlü çocuklar okuluna giden bir çocuğun her türlü ortaöğretim
diploması alması mümkündür. Fakat gerçekte özürlü çocuklar okuluna
gidenler okul çıkış belgesi veya en fazla Hauptschule diploması ile
yetinmek zorunda kalmaktadırlar.”
Sonuç olarak, bu çocukların çoğunun yapılan testteki kültür
ağırlıklı soruların çoğunlukta olması yüzünden yanlış değerlendirmeyle
bu okullara gönderildikleri tespit edilmiştir. Bu yanlışlığı önlemek için;
uygulanacak testlerin Almanca-Türkçe olarak hazırlanması, bir Türk
öğretmenin de hazır bulunup sonucun T.C. Konsolosluklarına
bildirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Burada Türk çocuklarına
sorulan sorulardan birkaç örnek vermeye çalışalım:
1. Aşağıdakilerden hangisi önce eve girer?
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a) Baba, b) Anne, c) Çocukların en küçüğü, d) Abla
Türk çocuğu tabiî olarak hemen (a) şıkkını seçiyor. Çünkü
töresinde baba önden yürüyebilir. Hâlbuki Alman kültüründe cevap
(b)’dir, kadına öncelik tanınır.
2. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi evde beslenemez?
a) Tavuk, b) Tavşan, c) Domuz, d) Fil
Türk çocuğu, inancı gereği (c) yani “domuz” şıkkını seçerken,
doğru cevap Alman’a göre (d)’dir. Çünkü fil evde beslenemez, ama
domuz onlarca eti yenen evcil hayvandır.15
Sonuçta buna benzer sorularla Türk çocuklarına geri zekâlı
damgası vurulup Sonderschule’lere gönderilmektedir.
Bir çocuğun Sonderschule’ye gönderilme süreci, aşağıda tablo
hâlinde gösterilmiştir.16
Aşama: Öğrenme Zorluğu Olan Öğrencilerin Normal Okul
Programında Desteklenmesi
Öğrenme engelli öğrenciler, kural olarak devam etmekte
oldukları okullarda özel eğitim desteklerinden ve Özel Eğitim
Okullarının
(Sonderschule/Förderschule)
yardımlarından
da
yararlanarak eğitimlerine devam edebilirler. Ancak sağlanan destek ve
alınan önlemlere rağmen, öğrencinin normal okul ortamında öğrenimini
sürdürmesi, çocuk açısından istenen yararı sağlamıyorsa öğrencinin
uygun bir Özel Eğitim Okuluna (Sonderschule) gönderilmesi gündeme
gelir.
2. Aşama : Öğrencinin Sonderschule’ye Gönderilmesini Talep
Etme
Öğrenci Velisinin İsteği Üzerine
Okul Müdürünün Başvurusu Üzerine (Okul Yönetimi,
başvurusuna hazırladığı bir pedagojik raporu eklemek zorundadır.)

15
16

Dulkadiroğlu, age.
Yurt Dışı Kültür Eğitim Ataşeliği
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3. Aşama : Schulamt’ın Öğrenciyle İlgili Öneriyi Değerlendirmesi
Velinin Rızası AlınmışsaVelinin Rızası Alınmamışsa
Veli, okulun kararına onay
vermişse veya okulla aynı
talebi
kabullenen
bir
dilekçeyle
Schulamt’a
başvuruda
bulunmuşsa,
Schulamt’ın basit bir idari
işlemle öğrenciyi Özel
Eğitim
Okuluna
Sonderschule/
Förderschule’ye
gönderilebilir.

Eğer okul müdürü, velinin rızasını alamadan
başvuruyu yapmışsa, Schulamt veli ile, güvendiği
bir kişinin (Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri
öğretmeni) ve şimdiye kadar sürece katılmayan
yeni
bir
Özel
Eğitim
Öğretmeninin
(Sonderschullehrer) de içinde yer aldığı, ilgili
uzmanlardan
oluşan
(Expertenkreis)
bir
bilgilendirme görüşmesi, yapılmasını sağlar. Özel
eğitim ihtiyacını (Förderbedarf) saptamak üzere,
başka bir rapor (Begutachtung) hazırlatılır, Bu
rapor hazırlanırken, eğitsel psikolojik nitelikte bir
sınava (Paedagogischsychologische Prüfung) da
gerek duyulabilir.

4. Aşama : Schulamt’ın Öğrenci Hakkında Bir Karar
Vermesi
Schulamt, yukarıdaki işlemler ışığında velinin itirazını içeren
dosyayı, velinin rızasını kazanmaya çalışarak gerektiğinde farklı çözüm
önerileri de sunarak bir karara bağlar.
5. Aşama : Veli, Schulamt’ın Bu Kararına Da İtiraz Edebilir
Schulamt velinin itirazını haklı bulabilir. Öğrenci okulunda kalır.
6. Aşama: Karar Dosyası Regierungspräsidium’a Sevk Edilir
•

Regierungspräsidium Üç Ay İçinde Bir Karar Verir

Regierungspräsidium Velinin İtirazını Haklı Bulabilir.
Öğrenci Okulunda Kalır.
Regierungspräsidiumun Kararının Tebliğinden İtibaren Bir
Ay İçinde.
7. Aşama : Veli, Regierungspräsidium Tarafından Verilen
Karara da Uymak İstemezse Son Çare Olarak İdari Yargıya
(Verwaltungsgericht) Başvurabilir
a.4. Sosyal Problemler (Topluma İntibak Problemleri)
Yurt dışına giden Türk beden iş gücünün önemli sosyal
problemlerinin başında dil ve topluma intibak edememe gelmektedir.
Yabancılar yeni bir topluma girdiklerinde en önemli sorunları dil
olagelmiştir. Dil sorununu çözemeyen kişilerin diğer sosyal sorunlarına
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çözüm bulması çok zordur. Topluma uyum sağlamak için ilk önce o
toplumun dilini öğrenmek gerekmektedir. Ancak, yurt dışına giden
Türkler gittikleri ülkelerde kendileri için Türk mahalleleri
oluşturmuşlardır. Bu mahallelerde Türk aileleri dışında başka
milletlerden insanlar oturmamaktadır. Bu durum, Türklerin içinde
yaşadıkları toplumdan uzaklaşmalarına, kopmalarına sebep olmuştur.
Özellikle belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için bu şartlarda dil
öğrenmek mümkün olmamaktadır. Çünkü yaşlanılan bölgede günlük
yaşamda kullanılan dil Türkçedir. İnsanlar hemen hemen bütün
ihtiyaçlarını Türkçeyi kullanmak suretiyle gidermektedir. Bu bölgesel
yapılanmalar gidilen ülkenin insanları ile iletişim kurmaya ve etkileşim
içine girmeye de mani olmakta, buna bağlı olarak topluma uyum
güçleşmektedir.
Avrupa’daki Türk beden iş gücü mensuplarının dil
problemlerinin yanı sıra kültür problemleri de yaşanmaktadır. Kendi
oluşturdukları mahallelerde yaşayan Türkler gelenek, görenek ve
yaşam şekillerini burada Türkiye’deki gibi yaşatmışlardır. Ancak
yaşadıkları toplumun gelenek, görenek ve yaşam şekillerinden haberdar
olmadıkları için bu hususlarda iki kültür arasında kalmış, çatışmalar
yaşamışlardır. Bu şartlar altında topluma uyum da mümkün olmamıştır.
Topluma uyumda yaşanan problemler çeşitli Avrupa
ülkelerindeki resmî makamlarca Türkler aleyhinde kullanılmaktadır.
Çıkarılan kanunlarla Türkiye’den gelecek yeni vatandaşların gidilen
ülkenin dilini öğrenmeleri zorunluluğu getirilmiştir.
Avrupa’ya göç eden Türk Beden Gücü, yerel dilleri bilmedikleri,
topluma uyum sağlayamadıkları için ikinci sınıf vatandaş durumuna
düşmüştür. Buna karşılık genç nesil, Almancayı öğrenmiş ancak bu
sefer de Türkçeyi, Türk kültürünü, gelenek ve görenekleri
öğrenememiştir. Öğrenimlerini bütünüyle Avrupa’da tamamlayan
gençler, yaşadıkları ülkenin kültürünün etkisinde kalmıştır. Türk
okulları olmadığı için Türkçeyi, Türk kültürünü öğrenememiş, Türkiye
hakkında yeterli bilgiyi edinememiştir.
Almanya’da yaşayan bir Türk çocuğu Almancayı ana dili gibi
öğrenebilir. Alman kültürünü de kendi kültürü gibi benimseyebilir.
Önemli olan ailede (Türk) geçerli olan kültürle, çevrede (Alman) etkin
olan kültür arasında ve ayrıca kişisel beklentilerle, her iki kültür
çevresinin değerleri arasında bir denge bulmaktır.17
Abalı, Ünal. Dil-Kültür ve Almanya’dan Dönen Öğrenciler. Dil Dergisi. 1993 (8),
s.9.
17
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Türkler, göçebe yaşamaya alışkın bir millettir. Tarihî seyir
içinde, geçimlerini sağlamak için Anadolu’nun dört bir yanına göç
edenler çok olmuştur. Son 40-50 yıl içinde ise yurt dışına göç
başlamıştır. Bunu bir noktada “iş gücü”nün yurt dışına “göçü” diye
tanımlayabiliriz. İş gücü göçü, dört grupta incelenebilir:18 işçiler, işçi
çocukları, aydınlar, öğrenciler. İşçiler çalıştıkları ülkedeki durumları
açısından ise üçe ayrılır: göçmen işçi( Auswanderungsarbeiter), misafir
işçi ( Gastarbeiter), kaçak işçi ( Schwarzarbeiter).
İşçilerde meydana gelen sosyal problemlerin başında dil,
topluma intibak, aile problemleri, konut ve yerleşim problemleri gelir.
Fakat konumuz gereği bizce en önemli problemlerden biri de dilin yanı
sıra ve topluma intibaktır.
Yabancı işçilerin, hususiyle Türk Beden İş Gücü’nün gittikleri
ülkelerde karşılaştıkları ikinci önemli problemlerden biri de,
bulundukları toplumla kaynaşamayışları bütünleşemeyişleridir. Zira
dil, din, kültür, âdet, gelenek, töre, giyim-kuşam, günlük yaşayış,
ekonomik gelişmelerdeki farklılıklar vb. gibi hususlar, bütünleşmede
en önemli faktörlerdir. Yabancı ülkelerde bulunan işçilerimizin çoğu o
ülkelerde, yepyeni bir cemiyetle karşılaşmıştır. Hatta bunların büyük bir
kısmı, Türkiye’deki büyük şehirleri bile görmeden direkt Almanya’ya
gitmişlerdir. Daha akarsuyu derelerde görürken bulunduğu ülkede
akarsu evine gelmiştir. Bunlar birdenbire makineleşmiş bir sisteme
geçince bocalamışlardır. Yemede içmede, temizlik hususlarında ise,
hâlâ uyum sağlayamamışlardır. Dil problemleri beraberlerinde olduğu
için onlarla kaynaşma mümkün olmamıştır. Dolayısıyla Türkler kendi
aralarında
gruplaşmaya
bütünleşmeye,
mahallîleşmeye,
cemiyetleşmeye gitmişlerdir. Türkler ve Almanlar; aynı toplum, mekân
ve sosyo-kültürel hayat içinde birbirinden ayrılmış, birbirleriyle çok az
temasta bulunan “Parelel Toplumlar” oluşturmuştur. 19 Bu durum
Almanya’da kendini kuvvetle gösterir, bununla birlikte diğer AB
ülkelerinde de bir yanını bizim oluşturduğumuz paralel toplumlar
oluşmaktadır.
Bilhassa Orta-Avrupa ülkelerine giden işçiler, gittikleri ülkeler
hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamaları gittikleri ülkenin toplumu ile
bütünleşmeye uyum sağlamalarını uzun süre engellemektedir. Bunun en
Güzel, Abdurrahman, age.,1987.s.97.
Bedirhan, Yaşar. “Avrupa Birliği ülkelerinde Yaşayan Türk Çocuklarının Kültürel
Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Akademik Bakış, Sayı 16,Nisan, 2009.( I.
Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, Şubat2008,Belçika.)
18
19
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müşahhas örneğini Federal Almanya’da bulunan Türk Beden İş
Gücü’nü görebiliriz.
Mesela Batı Berlin’deki utanç duvarının sınır tarafı Kreuzberg
semti, Almanlar tarafından tamamen terk edilmiştir. İşte burası şimdi
bir “Türk Mahallesi” hâlindedir. Burada Türklerden başka kimse
oturmaz. 120 bin civarında Türk’ün bulunduğu Batı Berlin’in bu
semti “Küçük İstanbul” olarak da isim yapmıştır. “Türkischer
Basar”ları da yine aynı kişilerin ticarethaneleridir. Hepsi buralardan
alışveriş ederler. Diğer şehirlerde de aynı gruplaşmayı görmek her
zaman mümkündür. Bu da gösteriyor ki Türkler, bulundukları ülkenin
halkı ile genelde bütünleşemeyip, ancak kendi aralarında
bütünleşebiliyorlar. Eğer işçilerden bazıları Alman ve Türk toplumuna
uyum sağlayamazsa o zaman ruhî bunalımlar ortaya çıkmakta, bu
bunalımlar neticesinde intihar edenler de olmaktadır. Bizzat benim sınıf
arkadaşım böyle bir bunalım neticesinde intihar etti. İşçilerden de böyle
bunalımlar neticesinde intihar edenlerin sayısı bir hayli kabarıktır. Eğer
işçiler böyle bir felâketten kendilerini kurtaramazlarsa, Türkiye’ye
döndükleri zaman da bu ruhî bunalım devam ederse, yani Türk toplumu
içinde de yabancılaşmaya giderlerse neticesi hiç de müspet
olmamaktadır.
Bu işçiler gittikleri ülkelerde yabancı olmanın ezikliği ve manevi
yalnızlık, çoğu kez millî ve dinî davranışlarını kamçılamakta ve
gittikleri ülkelerde âdeta koloniler, biçiminde toplu hâlde
yaşamaktadırlar. Çünkü bunlara “misafir işçi” gözüyle bakılmaktadır.
Bu sıfat onları bulundukları toplumdan uzak tuttuğu gibi o toplum da
bunlara “gelip-geçici insanlar” şeklinde baktıkları için bütünleşme
olamamaktadır. Hatta hükûmetler bu işçilerin kendi ülkelerine hemen
dönmeleri için alelacele kanunlar çıkarmışlardır. Bu vesile ile 1934 yılı
itibarıyla Almanya’dan Türkiye’ye 250 bin civarında işçi kesin dönüş
yapmıştır. Bunların haklarının pek çoğu, Almanya’da kalmıştır. Şimdi
de “Konut Kredisi” adı altında bir kanun çıkarmaktadır. Böylece geride
kalan kısmının da kesin dönüş yapmalarını temin etmeye çalış
maktadırlar.
Almanya’da ve Avrupa ülkelerinin çoğunda yaşayan Türk
gençleri içine düştükleri eğitim karmaşasında kendilerini gerektiği gibi
geliştirememekte ve karşılaştıkları ayrımcılık neticesinde işsizlikle de
boğuşmaktadır. İşsizlik uyumu zorlaştırmakta ve topluma karışamayan
gencin bunalımı artmaktadır. Gençler işsizliğin verdiği arayış içinde
yanlış yollara sapabilmektedir. İşsizlik, gençlerin suç ortamlarına
itilmesine ve kendilerinden menfaat sağlamak isteyen grupların ağına
düşmesine sebep olabilir. Bu gençler gerçekçi eylemler yerine alkol,
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kumar eroin gibi kötü alışkanlıklar edinebilir ve suç işlemeye
sürüklenebilir. Toplumu rahatsız eden bir konuma itilen gençler eğitim
ve iş bulmada karşılaştıkları ayrımcılık ve ayrıştırmayı kabullenemez.
Toplumun hâkim kültürünün yanında kendi kültüründen de ayrılarak
alt-kültürler oluşturmakta, bu da kültür çatışmalarında ve uyum
sorununda belirleyici rol oynamaktadır20 .135
Larsen ve Smalley, yabancı kültürde yaşamın ilk yıllarda kişide
şok etkisi yapabilecek zorluklarla karşılaşılacağını ve bu zorlukların
zamanla etkisinin azalarak şokun yerini gerilime bırakacağını, bu
durumun da ikinci dil öğrenimi sürecini olumsuz etkileyeceğini
savunmaktadırlar. 21 136 Dolayısıyla sosyal problemlerin psikolojik
yansımaları da bireyde meydana gelebilmektedir.
e. Aile Problemleri
Yurt dışında bulunan işçilerin önemli problemlerinden birisi de
parçalanmış aile olgusudur. Bunları parçalardan bütünleşmeye
götürmek şarttır. Ve hükûmetlerin görevidir. Aile bütünlüğünün
korunması, kişinin bulunduğu ülkede ailesi ile beraber olmasına
bağlıdır. Eğer işçi ailesinden ayrı yaşıyorsa hem kendisi hem de
Türkiye’deki ailesi birçok sebeplerden dolayı birbirlerinden kopmakta
ve yuvaların yıkılmasına sebep olmaktadır. Eğer işçi ailesi ile
bütünleşmezse, işçi başka ülkede, ailesi Türkiye’de ise bu işçi
yabancı bir toplum içinde ruhî bunalımlar geçirdiği gibi, bunların
çocukları da ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu
parçalanmalarda, çocukların Avrupa’da veya Türkiye’de âdeta sahipsiz
yetiştiği ve bunların birçok problemler getirdiği muhakkaktır. Bu
sebeple Alman makamları, artık Türk çocuklarının ana vatanlarına
dönmelerini istemektedir. Türk hükûmetleri bu hususta da geçerli bir
politika izlemelidirler. Değilse karşımızda duran, ne Alman ne de Türk
toplumuna uyamayan “yüzergezer genç nesli” kaybedebiliriz.
Türk Beden İş Gücü ailelerini yanlarına almasıyla birlikte,
çocukların uyum sağlamaları konusunda farklı problemler çıkmaktadır.
DPT’nin yurt dışında yaşayan Türkler üzerine 2001 yılında hazırladığı
raporda, Almanya’daki ailelerin uyum sorunları konusunda belirlediği
şu noktalar dikkat çekicidir:
“ Ailelerin Alman eğitim sistemi ve eğitim olanakları ile iş
20
21

Bedirhan, Yaşar.,a.g.e.,s.3.
Aslıhan Tokdemir, Dil Edinimi ve Yabancı Dil, Sam Yayınları, s. 24.
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piyasası hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, bazı ailelerin
maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının bir an önce çalışma hayatına
atılarak aile bütçesine katkı sağlamaları yönündeki tutumları ve
ailelerin Almanya’daki sosyokültürel, ekonomik ve teknolojik alanda
meydana gelen değişme ve gelişmeyi değerlendirememeleri”.22137
Rapor, bu nedenlerden ötürü ailelerin, çocukların gelecekleriyle ilgili
sağlıklı yönlendirmeler yapamadığını belirtir. Ailelerin bulundukları
Avrupa ülkesinden adeta kopuk yaşaması da çocukları derinden
etkilemektedir. Bu sorunların temelinde iletişimsizlik vardır. İki
dillilikteki sorunlar çözülürse, bulunulan ülkenin toplumuna
yabancılaşma ve kültürel yozlaşmaya çözüm bulunur.
f. Konut Problemleri
Konut problemi, bütün ülkelerin genelde çözüm bekleyen bir
hususudur. Esasen, kendi toplumunun konut problemlerini
halledemeyen ülkeler, yabancılara nasıl yardımda bulunabilir? Aslında
yabancı ülkeler, Misafir Göçmen: işçilerin bekâr geleceklerini
hesapladıkları için bekârlara mahsus olmak” üzere “Wohnheim”lar
yapmışlardır. Burada kalan işçiler, zamanla aile bütünlüğünü temin
etmek için, Türkiye’den ailelerini getirmişlerdir. Bu durum ise konut
problemlerini artırmıştır. Hatta Türk Beden İş Gücü bulunduğu bazı
ülkeler, zaman zaman Türklere Türk oldukları için ev vermemişlerdir.
Türkleri daima 3. sınıf vatandaş kabul etmişlerdir. Neticede bu işçiler
kenar mahallelerde eski metruk yapıları -banyo, tuvalet olmamasına
rağmen- yüksek fiyatla kiralamak mecburiyetinde kalmışlardır.
Böylece vatandaşlarımız içinde, bulundukları toplumla bir kaynaşma
zemini, komşuluk münasebetleri kuramamışlardır.
Türk Beden İş Gücü Avrupa toplumuna, bilhassa Alman
toplumuna bu şartlar altında entegre olması uzak bir hayaldir. Bu arada
Alman-Türk evliliklerinin de uzun ömürlü olacağı sanılmamalıdır. Bu
sebeple entegrasyon olayı 3. nesil için düşünülebilir. Türkiye’de
ekonomik şartların müsait olduğuna inanan vatandaşlarımızın % 90’ı
dönme hazırlığı içindedirler. Bu sebeple, entegre olayı uzak bir
ihtimaldir. Bunu bilen Avrupa ülkeleri topluluğu da sadece Türk Beden
İş Gücü ülkelerine dönüşlerini hızlandırıcı tedbirler aramaktadırlar. Bu
arayış içinde Avrupa ülkelerinin karşılarına çıkan gerçek, istihdam
ettikleri Türk- Beden İşçi Göçülerini tanımama gerçeğidir. Bu konuda
tek taraflı araştırmalar yapılmakta, bu yüzden de hep askıda
kalmaktadır. Konuya uzun vadeli reel ekonomik-politik tedbirleri de
DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı-Yurt Dışında Yaşayan Türkler Alt
Komisyon Raporu, Koordinatör: Sunay Ferai Keçeci, Ank.2001.
22
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hiçbir politik etki altında kalmadan cesaretle uygulanması oldukça güç
olan politikacılardır.
g. Fizyolojik-Bilişsel Problemler
İki dilli bireylerin yaşadığı problemlerin temelinde fizyolojik
faktörler de bulunmaktadır. En önemli fizyolojik faktör, bireyin yaş
durumu olarak kabul edilebilir. Çünkü bireyin ikinci dille karşılaşma
yaşı ve ikinci bir dil öğrenme zorunluluğu yaşadığı dönem, bireyin
ikinci dile olan olumlu/ olumsuz tepkisini de belirlemektedir.
Öğrenilen dilin ana dili olarak kullanılmadığı çevrede, yani amaç
dil ile direkt karşı karşıya gelinmeksizin öğrenilen ikinci dil ile amaç
dilin kullanıldığı çevrede öğrenilen yabancı dil nitelik ve nicelik
açısından farklı olacaktır.
Kendi ana dil çevrelerinde yabancı dil öğrenenler için ideal yaş
var mıdır? sorusuna cevab arayan “National Foundation for
Educational Research in England and Wales” adlı kuruluş, 1963-73
yılları arasında İngiltere ve Galler’de 125 okulda 8 yaş üzerindeki
çocukları denek grubu olarak ele almış ve bu çocuklara Fransızca dersi
başlatılmıştır. Aşağı yukarı 5500 öğrenciden oluşan 3 grup 5 ile 8 yıl
süreyle izlenmiş ve 11 yaşından sonra Fransızca öğrenmeye başlayan
grup ile karşılaştırılmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin Fransızca dil dersi
hakkındaki tüm düşünce ve gözlemleri de değerlendirerek varılan
sonuca göre,
- Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılıdır.
- Kırsal kesimdeki öğrenciler büyük şehirdekilerden daha
başarılıdır.
- Fransızca
etkilememiştir.

dersi

diğer

derslerdeki

başarıyı

olumsuz

- Öğrencilerin başarısı ile öğretmenlerin ders hakkındaki
düşünceleri paralellik göstermektedir23
Lambert, yeni normları sorunsuz kabullenme yaşını 10 yaş olarak
kabul etmekte ve bu yaşa kadar çocuğun her tür “yabancı”ya karşı açık
olduğunu belirtmektedir. 10 yaş öncesi ve sonrasında “yabancı” olan
her şeyin “kötü” ile eş anlamlı olarak algılanacağını söylemektedir.
Tokdemir’e göre ise bilişsel işlev, yetişkinde çocuktan daha iyi olmakla
birlikte çocuğun ikinci dil ediniminde daha başarılı olmasının sebebi,
çocuğun ana dil grubu ile koşulsuz yoğun iletişim kurmasında
23

Aslıhan Tokdemir, age, s. 53-54.
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yatmaktadır.24
Her ne kadar yukarıdaki araştırma ana dil konuşulan çevrede
gerçekleştirildiyse de iki dilli ortamlar hakkında da bilgi vermektedir.
Dolayısıyla dil öğrenimi için kritik dönem olarak kabul edilen yaş
döneminin geçirilmesi hâlinde ikinci dili öğrenmek ve ikinci kültürü
özümsemek, her bireyde farklı şekillerde tezahür edecektir.
B. Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri
a. Eğitimde Eşitliğin Sağlanması
Alman eğitim sistemi Türk öğrencilerinin anne ve babasını Alman
kabul edip ailelerin çocuklarına dil eğitiminin temelini evde
vereceklerini varsayıyor. Bu varsayım doğru olmadığı için, Türk
öğrencilerinin çoğunluğu, bocalama, döneminin ardından, kendisini
Alman bilim adamlarının artık ölü gözüyle baktıkları Hauptschule gibi
bir okulun kapısında buluyor.
Türk çocukları notları en düşük olan öğrencilerin gittiği
Hauptschule’ye giderken Alman çocukları da en başarılı öğrencilerin
gittiği Gymnasium’a devam etmektedir. Bu durumda ortaya
Hauptschule âdeta bir Türk okulu, Gymnasium da Alman okuluymuş
gibi bir görüntü çıkıyor. Bunu anlamak için Alman makamlarının resmî
istatistik verilerini karşılaştırmak yeterlidir. Eğitimde fırsat eşitliğini
yaratmak için dil ve kültür farklılıklarını dikkate alarak eğitim öğretim
politikaları geliştirmek, Alman yetkili makamlarının görevidir. Bu da
Türkiye’nin resmî makamlarının yanında akademik çevrelerinin görüşü
ve desteği ile mümkündür.25
b. Alman Ders Kitaplarında Türkiye ile İlgili Doğru
Bilgilerin Yer Alması
Alman eğitim sisteminin genel eğilimiyle Alman kültürüne ve
Alman toplumunun kültürel özelliklerine göre yapılandırılması ve
böylelikle Türk kültürüne ve Türk öğrencilerine hitap etmemesi,
eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ihlâl etmektedir.
Almanya’daki bu eğilimi görmek için orada okutulan ders
kitaplarına bakmak yeterli olacaktır. Georg Eckert Uluslararası Okul
Kitapları Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan Prof. Dr. Wolfgan
Höpken’in de belirttiği gibi, Alman okul kitaplarında tek yanlılık
eğilimi vardır. Bu eğilim kendisini özellikle ortaöğretim kitaplarında
göstermektedir. Prof. Dr. Höpken’e göre de Alman okul kitapları
24
25

Aslıhan Tokdemir, age, s. 50.
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Türklere çok az yer vermektedir. Türklere yer verdiği zaman genel
olarak Osmanlı döneminden, daha doğru bir ifade ile Osmanlı
ordusunun yenildiği ikinci Viyana Kuşatmasından veya Haçlı
Seferlerinden bahsetmektedir?26
Kitapların büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti döneminden
sadece bir veya birkaç cümleyle dolaylı olarak bahsetmekte bu da
öğrencilerin kafasında, Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yokmuş
gibi bir imaj oluşturmaktadır.
Süleyman Yıldız’ın27 yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de
ortaöğretimde kullanılan kitaplarda Almanya en olumlu sıfatlarla
anlatılmakta ve kitaplara “dost Almanya” ve “Türk-Alman Dostluğu”
eğiliminin hâkim olduğu görülmektedir28. Ünal Abalı’nm 1997 yılında
yaptığı bir inceleme, orta öğretimde kullanılan Alman okul
kitaplarında, bunun tam tersi bir eğilimin mevcut olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Özellikle 1990’dan sonra yayımlanan kitaplarda Türkiye
Cumhuriyetini tanıtmaktan çok, sorgulayıcı bir eğilim hâkimdir.
Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kuruluşunu sağlayan
Kurtuluş Savaşı atlanmakta ve Mustafa Kemal Atatürk’ün
başarısı küçümsenmektedir 29 .
Alman okul kitaplarının İslamiyet hakkında verdiği bilgilerde de
eksiklikler vardır. Profesör Udo Tworuschka ve Abdoldjavad
Falaturi’nin yönettiği ve 43 bilim adamının yaklaşık 600 Alman okul
kitabını incelediği projede, kitaplardaki eksiklikler ve yanlışlıklar
saptanmıştır. Bu yanlışlıkların en tipik olanı Müslümanlardan
“Muhammedci diye bahsedilmesidir.30
Almanya’daki Müslüman öğrenciler çoğunluğu Türk olduğu
için, kitapların verdiği imaj Türk öğrencilere karşı takınılan tavrı
etkilemektedir.
Höpken, Wolfgang, Das Bitil der Türkei in Deutschen Schutberıt, bkz. Vcrein für
Türkish-Deutsche Bildungsarbeit (Hrsg.): “Türken in Deutschen Sclııılbiichern Deutsche in Türkishen Schulbüchern “, Köln, 1993, s. 192.
27 Yıldız, Süleyman Deutsche und Deutschland in aktuellen Türkischen Schulbüchern.
Bkz. Verein für türkisch-deutsche Bildungsarbeit (Hrsg.): „Türken in deutschen
Schulbüchern - Deutsche in türkischen Schulbüchern‘, Köln, 1993.
28 Höpken, Wolfgang, Das Bild der Türkei in Deutschen Schulbern, bkz. Verein für
Türkish-Deutsche Bil-dungsarbeit (Hrsg.): “Türken in Deutschen SchulbüchernDeutsche in Türkischen Schulbüchern”, Köln
1993, s. 7.
29 Ünal abalı, a.g.e., s. 57.
30 Hinrichs, Ernst Hrsg.: „Der İslam in den Schulbüchern der Bundesrepublik
Deutschland“, Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instttuts, Band 62. Frankfurt 1990, s.2.
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58 | İki Dillilikten Doğan Problemleri
Öğrencilerin iki dilli olmasına rağmen Alman okulunun tek dilli
olması, özellikle yabancı öğrencilerin başarısını olumsuz etkiliyor31 .
Avrupa Birliği çerçevesinde çok dillik her ne kadar desteklenmekteyse
de, bu daha çok Avrupa Birliğine üye ülkelerin dili için söz konusudur.
Bu durum, sadece Almanya’daki ders kitapları için geçerli
değildir. Kitabın örneklemi Almanya alındığı için Alman ders
kitaplarına daha fazla değinilse de diğer ülkelerde de aynı sorunun
varlığı göz ardı edilemez. Sonyel’e göre (1992) bugün Yunanistan’daki
ilköğretim okullarındaki kitaplarda Türklere karşı kökleşmiş ve
ebedileşmiş bir nefretin izleri görülmektedir. Birçok araştırma, genç
nesil Yunanların Türklük algısına karşı düşman bir şekilde
yetiştirildiğini vurgulamaktadır. Kavgacı ve ırkçı satırlar, 1974 yılında
Atina’da yayımlanan “History of Modern Times” isimli üçüncü sınıf
tarih kitaplarında da sezilir. Yunanların Türk algısına yönelik bir diğer
araştırma ise “Education Advisory Committee of the Parlamentary
Group for Government” tarafından yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında
Türk ve Yunan tarih dersi kitapları incelenmiş, Yunan kitaplarının daha
kötü olduğu vurgulanmıştır.32 Aynı milliyetçi algı, Yunanistan’daki
ilköğretim okullarında günümüzde de devam etmektedir. Öğrenciler,
“Kendileri ve Ötekiler” şeklinde bir tanımlama yaptıklarında Türkler,
Ötekilerin içindeki en olumsuz etnik grup olarak çocuklar tarafından
değerlendirilmektedir.
Gerek ders kitaplarının genel olan bu eğilimi gerekse Alman
okullarının tek dilli olması ve bazı yetkili organların tek taraflı tavır
içerisinde bulunması Türk öğrencilerinin uyum sürecini olumsuz yönde
33
etkilemekle beraber öğrenme motivasyonunu da azaltmaktadır. Bu
bakımdan Alman ders kitaplarında Türkiye ile ilgili doğru bilgilerin
verilmesi gerekmektedir.
c. Ders Araçlarında Ülkeler Arası Birliğin Sağlanması
Almanya’da yaşayan Türk çocukları ne kendi dil, kültürel
gelenek ve ölçülerini kaybederek o ana kadar korunan benliğini
kaybetmeli, ne de Getto’da kendi kabuğuna çekilerek özünü ve
benliğini korumaya çalışmak gibi bir zahmete girmelidir. Dil, kültür ve
gelenek korunak öz benliğini kaybetmeden ve daraltmadan Alman ve
Türk gelenekleri birbirine uyumlu hâle getirilerek daha ileri, daha
31

Gogolin, Ingrid, Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule, 1994
SONYEL,S.R.Disinformation,S.R.Disinformation the Negative Factor in TurcoGreek Relations. Perceptions. March-May 1998. s. 39-49.
33 Skutnabb-Kangas, Bilingualism or not, Multilingual Matters, 1980, s. 230.
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gelişmiş bir düzeye ulaşılması, mümkündür ve bu bir bakıma günümüz
global dünyanın kaçınılmaz bir sonucudur.
Kültürler arası diyalogu sağlayabilme, farklılıkları hoşgörü ile
karşılayıp dünyada barış ve sevgiyi tesis edebilme, hükûmetlerin
hazırlayıp uygulamaya koyduğu eğitim programları ve materyalleri ile
gerçekleşebilir. Başta öğretim programları olmak üzere öğretim
materyali olarak öğrencilere sunulan her türden ders kitabı ve araçgereci, bireye kültürler arası sevgi, dostluk ve hoşgörü mesajları
içermeli, onun kişisel benliğini geliştirmeye katkıda bulunarak millî
düşünce dünyasını oluşturmalı, oradan da evrensel düşünme dünyasına
doğru ufuklar açmalıdır.
Avrupa Birliği’nin, medeniyetler buluşması olduğunun ispatı,
kültürler arası farklılıkların ve diyalogun kâğıt üzerinde kabul
edilmesiyle değil, özellikle kendi bünyesinde olan milletlerin hepsine
aynı mesafede durarak onlara ana dilinde kendilerini tanıma ve
gerçekleştirme imkânının verilmesiyle doğrulanabilir.34
Avrupa Birliği’nin Helsinki Kriterleri bağlamında da olsa, Avrupa
Birliği ülkelerinde yaşayan Türk Göçmen Çocukları’nın eğitim
sisteminde eşitlik ilkesinin tanınması gerekmektedir. Hâlbuki
Almanya’nın bazı eyaletlerinde Türk çocuklarından bir bölümü
Almancayı tam olarak ifade edemedikleri için, çeşitli bahanelerle
‘Engelliler Okulları’na göndermektedirler.
d. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları
Her ülke, kendi ‘dil varlığı’nı korumakla mükelleftir. Çünkü dil,
canlı bir varlıktır. Nesilden nesile aynen aktarılır. Hayat bununla devam
eder. İşte bu dil için de dünyanın meşhur filozofları çok güzel anıt sözler
söylemişlerdir. Bu cümleden olarak büyük. Atatürk de;
‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı, Türk milletidir. Türk
milleti demek, ‘TÜRK DİLİ’ demektir.Türk dili, Türk milleti için kutsal
bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde
ahlâkını, an’anelerini, hatıralarını, menfeatlerini kısacası bugün
kendi milliyetini yapan her varlığının DİLİ sayesinde muhafaza
olunduğunu görüyor. TÜRK DİLİ, Türk milletinin kalbidir, zihnidir’ 35
Diğer taraftan Konfüçyüs’de aynı konulara değinirken,
meşhur Ghobhainn’de ;
34

Skutnabb-Kangas, a.g.e., s..232.

35 Güzel, Abdurrahman, Mustafa Kemal Atatürk’te Milli Birlik ve Beraberlik, Çanakkale

1996, s.35.
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“Bir dil, birkaç şarkı söylemekle ya da posta pulu üstüne bir söz
bastırmakla kurtarılamaz. Resmî statü kazandırılarak okullarda
öğretilmesi sağlanarak bile kurtarılamaz. Kullanılmasıyla (ne kadar
kusurlu kullanılırsa kullanılsın), artık zorlama ya da yapma olmayan
doğal bir varlığa dönüşünceye dek hayatın her alanına sokulup
kullanılmasıyla, düşünülebilecek her fırsatta kullanılmasıyla
kurtarılır.” demektedir. Biz de ‘Türk dili’ni, bilimsel veriler
bağlamında zenginleştirip onun gücünü yurt içi ve yurt dışında en üst
seviyeye çıkarmalıyız.
Özellikle de yurt dışında iki dilli Türk çocuklarına verilen Türkçe
ve Türk kültürü derslerinin gücünü artırmalıyız. Aslında bu görev
bütünüyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler tarafından
verilmektedir. Derslerin koordinasyonu, programlanması, hedef kitlenin
tespiti ve ihtiyaç analizi gibi unsurlardan Türk Millî Eğitim Bakanlığı
sorumludur.
Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı, 2009 yılı Eylül ayında
başlattığı Uzaktaki Yakınlarımız projesi ile yurt dışındaki
vatandaşlarımızla kültür ve eğitim bağların sağlam bir şekilde
kurulması, ders materyallerine ve özellikle öğrenci ders kitaplarına yeni
bir standart getirilmesi amaçlanmıştır. Bu Proje dâhilinde yurt dışındaki
Türk
çocuklarının
eğitimine
yönelik
ders
materyalleri
hazırlanmaktadır. Bu materyallerin daha iyi kullanılabilmesi ve hedef
kitlenin ihtiyaçlarından daha sağlıklı bir şekilde haberdar olunabilmesi
için Türkçenin öğretimine yönelik olarak;
‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve İki Dillilere Türkçe
Öğretimi lisans programları Eğitim Fakülteleri’nin Türkçe Eğitimi
Bölümü bünyesinde mutlaka açılması da hedeflenmiştir.
Bu bağlamda Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk
Kültürü Öğretimi Programı, kültürel unsurların aktarımının yanı sıra
Türkçe bilgisinin de öğrenciye “tekrar” aktarılmasını amaçlar. Bu
açıdan, yapılan çalışma, öğrencinin dile hâkim olma seviyesine göre
değişebilmekte, kimi zaman bir yabancıya Türkçe öğretimindeki
yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan
Türk çocuklarına dil eğitimi verilirken yabancılara Türkçe eğitiminin
kapsamı hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir.36 İşte bu
cümleden olarak Bakanlığın bu proje kapsamında; Yurt Dışındaki Türk
Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi Programı
güncellenmiş ve yeniden hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu programın
36
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genel özellikleri şöyledir:
*. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü
Öğretimi Programı, iç içe birden fazla disiplini içermekte, aynı
program içerisinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Tarih ve
Türkçe bilgisi bir arada yer almaktadır. Türkçe ve dolayısıyla Türk
kültürü öğretimi, tek başına ele alınarak özerk bir yapı kazanmalıdır.
Türkçe dersi, yaş seviyelerine göre değil, öğrencilerin Türkçeye hâkim
olma dereceleri göz önüne alınarak verilmiştir.
*. Öğrencilerin yurt dışında karşılaştıkları eğitim sistemi elbette
kendi ülkelerindeki eğitim sisteminden büyük, ya da küçük farklılıklarla
ayrılabilir; fakat yurt dışında öğrencilere uygulanan yabancı dil
öğretim programları, ortak bir standarttan hareket etmektedirler. Bu
ortak standardı da Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni
belirlemektedir. Bu sebeple Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve
Metni’nden programın ve etkinliklerin tasarlanma aşamasında
yararlanılmıştır.
• Yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk
Kültürü Dersi Öğretim Programı geliştirilmiştir.
• Bu programa uygun ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı,
‘Öğretmen
Kılavuz Kitabı ve öğretim materyalleri hazırlanmış ve
dağıtımına başlanmıştır.
• Yurt dışında görev yapan öğretmenlere, eğitim
müşavirlerine/ataşelerine hazırlanan materyallerin tanıtımına yönelik
eğitim verilmesi planlanmaktadır.
• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin
geliştirilmesi ve Türk kültürünün tanıtımına yönelik internet sitesi
oluşturulmuş ve gerekli tüm doküman, bilgi ve belgelerin bu site
aracılığı ile de dağıtılması sağlanmıştır.37
Ayrıca bu proğrama yönelik olmak üzere aynı proje kapsamında
Kazanımlar da aşağıdaki şekilde ele alınmıştır:
- Kazanımlar, yapılandırmacı yaklaşım mantığına uygun olarak
aşamalı şekilde verilmiş ve her kazanılan beceri, bir sonrakine temel
oluşturmaktadır.
- İlköğretim Okulları Türkçe Dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim
37
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Programı’ndaki gibi işaret bilimden yararlanılarak önemli görülen
noktalar “[!]” uyarı sembolüyle, dinlenecek/söylenecek müzik
parçaları da “¯” sembolüyle belirtilmiştir.
- Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri,
birbirine girişik olarak programda yer almıştır.
- Dilin işlev ve önemine ayrıntılı olarak yer verilmiş ve dilin
misyonuprogram içerisinde tanıtılmıştır.
- Dil becerileri, dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma olarak
yer almış, dil bilgisi temel beceri olarak yer almamıştır.
- 1. sınıftan 10. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin kazanımları
tek program içerisinde yer almaktadır. Kazanımlara yönelik örnek
etkinlikler, öğretmene ve ders kitabı yazarlarına fikir vermesi açısından
program içerisinde bulunmaktadır.
- Ders işleniş esnasında konunun görsel ve işitsel materyallerle
desteklenmesi gerektiği, programda belirtilmiştir.
- Program, tek bir derse ait müstakil bir program özelliği
taşımadığından disiplinler arası ilişkiler fazladır.
- Konular, Türkçe Öğretim Programı’ndaki adlandırmadan farklı
olarak “ünite” şeklinde adlandırılmıştır.
- Programda, ölçme ve değerlendirme etkinliklerine yönelik bir
değerlendirme mevcut değildir.38
İşte bu bağlamda yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk kültürü
dersleri bir öğretim planı dâhilinde yürütülmelidir. Özellikle de Türk
çocuklarının bulunduğu ülkelerin kültürel, sosyal ve dini yapısı da göz
önünde bulundurularak programlar yapılmalıdır. Ayrıca çocuğun o
kültür potansiyelini, durumunu ve söz varlığını da göz önüne alarak
‘Özel Programlar’ hazırlanmalıdır. Bu cümleden olarak Türkiye
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı da yurt dışındaki Türk çocuklarının
Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmesi, yaşatması için ilk önce 1986’da
olmak üzere dört öğretim programı yayınlamıştır.
1986 yılında yayınlanan ilk program “Yurt Dışı İşçi Çocukları
Türkçe- Türk Kültürü İle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim
Programları”dır.;
Başak Uysal, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Ekseninde Türkçe
Öğretimi Programlarının ve Ders Kitaplarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi, 2009.
38
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İkinci Program; 2000 yılında yayınlanan “Yurt Dışındaki Türk
Çocukları İçin Türkçe (1-10. Sınıflar), Türk Kültürü (4-10. Sınıflar) ve
Yabancı Dil Olarak Türkçe (6-11. Sınıflar) Dersleri Öğretim
Programları’dır.
Üçüncü Program da; 2006 yılında yayımlanan, “Yurt Dışındaki
Türk Çocukları İçin Türkçe Ve Türk Kültürü Dersi Taslak Öğretim
Programı (1-10. Sınıflar)” adıyladır.
Dördüncü Program ise 2009 yılında Yurt Dışındaki Türk
Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (1-10.
Sınıflar)dır. Bu program, Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları, Giriş,
Programın Yapısı, Temel Beceriler, Temel Değerler, Türkçe, Türk
Kültürü, Ölçme ve Değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır.
Geliştirilen programa göre hazırlanan ‘Türkçe ve Türk Kültürü
Dersi Öğretim Materyali (1-3, 4-5, 6-7, 8-10. sınıflar için 4 adet öğretim
materyali, 4 adet çalışma kitabı ile 1 adet öğretmen kılavuz kitabı)
şeklinde Talim ve Terbiye Kurulunun 16.11.2009 tarih ve 207 sayılı
kararıyla uygun görülmüştür.
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı (1-3); Türkçe ve Türk
Kültürü Çalışma Kitabı (1-3).
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı (4-5);Türkçe ve Türk
Kültürü Çalışma Kitabı (4-5).
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı (6-7);Türkçe ve Türk
Kültürü Çalışma Kitabı (6-7).
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı (8-10);Türkçe ve Türk
Kültürü Çalışma Kitabı (8-10)
Öğretmen Kılavuz Kitabı’dır.
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TRT Ankara Radyosu ve EĞİTEK’le iş birliği yapılarak
dinleme metinlerinin yer aldığı dinleme CD’si hazırlanmıştır. Öğrenci,
öğretmen, veli, okul aile birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının
yararlanmaları için hazırlanan öğretim materyallerinin yer aldığı
“http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/”
internet
sitesi
oluşturulmuştur.39

39 Şen, Ülker, Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Eğitimine Yönelik Millî
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Ayrıca bu konuda TRT Ankara Radyosu ve EĞİTEK’le iş birliği
yapılarak dinleme metinlerinin yer aldığı dinleme CD’leri
hazırlanmıştır. Öğrenci, öğretmen, veli, okul aile birlikleri ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarının yararlanmaları için hazırlanan öğretim
materyallerinin yer aldığı “http:// uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/”
internet sitesi oluşturulmuştur.40
Yukarıdan beri kısaca ele aldığımız bu program yurt dışındaki
Türkçe
derslerinin işlenişindeki yegane kılavuz olduğu düşünüldüğünde
konuşma becerisine ağırlık verilmesinin dilin daha düzgün ve daha
zengin bir söz varlığı ile konuşabileceğine yardımcı olacağı
görülmektedir. Dolayısıyla programda konuşma becerisine verilen
ağırlık artırılmalı ve öğrenciler de öğretmenler tarafından Türk dili ile
“konuşmaya”
teşvik
edilmelidir.
Bu
amaçla
konuşma
laboratuarları/sınıfları uygulaması mutlaka yapılmalıdır.
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BUKET UZUNER’İN TOPRAK ROMANININ DEĞERLER
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF BUKET UZUNER’S SOIL NOVEL IN
CONTEXT OF THE VALUES
Mesut TEKŞAN
Özet
21.yüzyılda yozlaşmanın, sıradanlaşmanın ve mekanikleşmenin alabildiğine
ayyuka çıktığına inanan günümüz romancılarından Buket Uzuner, kaybolan
değerlere dikkat çekmek, bunları gündeme getirmek ve farkındalık yaratmak
için dört seri roman yazmaya karar vermiştir. Bunlardan ikincisi Toprak
romanıdır. Yazar bu romanı, bir sanatçı duyarlılığıyla unutulan ve kaybolan
değerleri hatırlatmak; önemi yeterince anlaşılamamış sosyal, siyasî ve ahlakî
değerleri öne çıkarmak; karşıtlarını da eleştirmek üzere kurgulamıştır.
Romanda Umay Nine, Defne Kaman ve Güneş Aytan gibi ideal tipleri ve
idealleştirilmiş gelenekleri yaşatarak geleceğe doğru yürümemiz gerektiği
üzerinde durmaktadır. “Tohumumuza ve toprağımıza sahip çıkalım” şeklinde
ifade edilebilecek anlayış romanın temel tezini oluşturmaktadır. Mutlu bir
yaşam ve iyi bir gelecek için yaşadığımız topraklar kadar geleneğin de büyük
rolü vardır. Geleneğe saygı, toprağa ve toprakla geliştirdiğimiz kültürel
değerlere saygı, kendimize ve geleceğimize saygıdır. Çünkü bu, varlık
nedenimiz ve gelecek garantimizdir. Kadim geleneğimizin kültür unsurlarından
iyi ve insanlığa yararlı olanları yaşatılarak insanlarımız mutlu edilmeli; iyi ve
yararlı olmayanlar da zaman içinde ayıklanmalıdır. Eskiyi eski olduğu için bir
yana fırlatıp atmak, unutmak, yeniyi, yeni olduğu için sorgulamadan almak,
doğru değildir.
Buket Uzuner’in Toprak romanını değerler bağlamında inceleyeceğimiz bu
çalışmada romanda öne çıkarılan ve övülen değerlerle karşıtları üzerinde
duracağız. 1960’ larda “Study of Values” adlı geniş bir çalışma yapan Allport,
Vernon ve Lindzey’ den sonra değerleri altı grup halinde toplamak âdet
olmuştur. Bu değerler manzumesinden hareket ederek Değerler Psikolojisi
Üzerinde Bir Araştırma adıyla yayınlanan Prof. Dr. Erol Güngör’ün
çalışmasında sözü edilen Estetik, Teorik (veya ilmî), İktisadî, Siyasî, Sosyal ve
Dinî değerlere kendisi de Ahlaki değerleri ekleyerek değerleri yedi başlık
altında toplamıştır. Biz bu çalışmamızda Toprak’ta öne çıkarılan değerlerin
neler olduğu üzerinde durarak Toprak romanını, genel kabul görmüş ve
yukarıda bahsi geçen yedi değer ve karşıtları bağlamında inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Buket Uzuner, Toprak, çağdaş roman, roman,
postmodernist roman, değerler, değer eğitimi
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Abstract
Buket Uzuner, a contemporary novelist who believes that corruption,
ordinarization and mechanization can be achieved in the 21 st century, has
decided to write four series of novels to draw attention to lost values, bring them
into the agenda and raise awareness. The second one is the Soil (Toprak). The
author reminde’s of this novel, the values lost and lost by an artist's sensitivity;
to highlight social, political and moral values that are not sufficiently
understood; to criticize their opponents. In Uzuner’s novel issues as the need
to walk towards the future by living the ideal types and idealized traditions such
as Umay Nine, Defne Kaman and Güneş Aytan are emphasized. The
understanding that can be expressed as "Let's have our seed and our land"
constitutes the basic thesis of the novel. The tradition as well as the land we live
for a happy life and a good future has a great role. Respect for tradition, respect
for the cultural values we have developed with the land and the earth, respect
for ourselves and for the future, because this is our reason for existence and our
future guarantee. Our people should be happy by living the ones that are
beneficial to our humanity from the elements of culture and good for humanity.
Those that are good and those that are not useful should also be sorted out over
time. We should neither throw away the old one as it is old nor take the new
one as it is new is not something proper.
In this study we will examine Buket Uzuner's Soil in the context of values, and
we will emphasize the antagonistic and praiseworthy values of the novel. In the
1960s, Allport, Vernon, and Lindzey, who conducted a large study called
"Study of Values", were then divided into six groups. Based on these
observations, Professor Erol Gungor published a research on Values
Psychology. In Erol Gungor's work, the aesthetics, theoretical (or scientific),
economic, political, social and religious values are added to the values
themselves and collected under seven headings. We will examine the novel of
Soil in the context of the seven values and antagonisms that have been generally
accepted and banned above, focusing on what is the value of the Soil in this
work.
Key Words: Buket Uzuner, Soil (Toprak), contemporary novel, novel,
postmodernist novel, values, value education

Giriş
21.yüzyılda yozlaşmanın, sıradanlaşmanın, mekanikleşmenin
alabildiğine ayyuka çıktığına inanan günümüz yazarlarından Buket
Uzuner, kaybolan değerlere dikkat çekmek, bunları gündeme getirmek
ve farkındalık yaratmak için bir çaba içine girmiştir. Yazar bu romanı,
bir sanatçı duyarlılığıyla unutulan/kaybolan değerleri hatırlatmak;
önemi yeterince anlaşılamamış sosyal, siyasî ve ahlakî değerleri öne
çıkarmak; karşıtlarını da eleştirmek üzere kurgulamıştır. Romanda
idealleştirdiği Umay Ene/Nine, Defne Kaman ve Güneş Aytan gibi
ideal tipleri ve idealleştirilmiş gelenekleri yaşatarak geleceğe doğru
yürümemiz gerektiği üzerinde durmaktadır. “Tohumumuza ve

Mesut Tekşan

| 73

toprağımıza sahip çıkalım” şeklinde sloganlaştırılabilen anlayış
romanın temel tezini oluşturmaktadır. Mutlu bir yaşam ve iyi bir
gelecek için yaşadığımız topraklar kadar geleneğin de büyük rolü
vardır. Geleneğe saygı, toprağa ve toprakla geliştirdiğimiz kültürel
değerlere saygı, kendimize ve geleceğimize saygıdır. Çünkü bu varlık
nedenimiz ve gelecek garantimizdir. Kadim geleneğimizin kültür
unsurlarından iyi, güzel ve insanlığa yararlı olanları yaşatarak
insanlarımız mutlu edilmeli; iyi, güzel ve yararlı olmayanlar da zaman
içinde ayıklanmalıdır. Eskiyi eski olduğu için bir yana fırlatıp atmak,
unutmak, unutturmak, yeniyi, yeni olduğu için sorgulamadan almak,
kutsamak doğru değildir.
Buket Uzuner’in Toprak romanı değerler ve karşıtları
bağlamında yoğunluk arz eden bir romandır ve biz bu çalışmamızda
romanda öne çıkarılan/övülen değerler ve karşıtları üzerinde duracağız.
1960’ larda Study of Values adlı geniş bir çalışma yapan Allport,
Vernon ve Lindzey’den sonra değerleri altı grup halinde toplamak âdet
olmuştur1. Prof. Dr. Erol Güngör Değerler Psikolojisi Üzerinde Bir
Araştırma adlı çalışmasında sözü edilen ve genel kabul görmüş Estetik,
Teorik (veya ilmî), İktisadî, Siyasî, Sosyal ve Dinî değerlere kendisi de
Ahlaki değerleri ekleyerek değerleri yedi başlık altında incelemiştir. Biz
de bu çalışmamızda Prof. Dr. Erol Güngör’ün adı geçen eserinde
belirttiği ve genel kabul görmüş yedi değer ve karşıtlarını ele alarak bu
değerlerin romanda nasıl ele alındığı, ne gibi tespit ve değerlendirmeler
yapıldığı üzerinde duracağız. Yazar Su2 romanında olduğu gibi bu
romanda da öne çıkarılması gereken değerlerle karşıtlarını iç içe
vererek tartışmalı bir atmosfer yaratmıştır. Öne çıkarılan değerlerle
karşıtları eser boyunca çeşitli vesilelerle tartışılarak akla gelebilecek
birçok yönden irdelenmiştir. Romanda okuyucu bir yandan övülen
değerleri öğrenip benimsemesi yolunda desteklenirken diğer yandan
karşıtlarını de reddetmeye yönlendirilmektedir.
Değer, genel anlamda bir şeyin önemini belirlemeye yarayan
soyut ölçü olarak adlandırılan bir kavramdır. Türk Dil Kurumunun
güncel sözlüğünde şöyle tanımlanmıştır: “1. Bir şeyin önemini
belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet; 2.
Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, kıymet, paha, valör; 3. Üstün
Prof. Dr. Erol Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ötüken Yayınları,
2010, 4. Baskı
2 Yazarın SU romanı da değerler bağlamında önemli malzeme vermektedir. Bu konuda
bakınız Doç. Dr. Mesut TEKŞAN, “Buket Uzuner’in Su Romanına Değerler
Bağlamında Bir Bakış”, VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2016, Rize
1
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nitelik, meziyet, kıymet; 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse;
5. fel. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile
bağlantısında beliren şey; 6. mat. Bir değişkenin veya bilinmeyenin
sayı ile anlatımı. 7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik
ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü”
(Güncel Türkçe Sözlük, 2017).
Kaynaklarda değer üzerinde değişik tanım ve tespitler
yapılmıştır. Bu tanım ve tespitler toplum hayatına, bireye, kültürü
oluşturan unsurlara ve estetiğe göre çeşitlilik arz etmektedir: “Nesne ve
olayların bir toplum, bir sınıf ya da bir insan bakımından taşıdığı önemi
belirleyen niteliği. Bir toplum, bir sınıf ya da bir insan için önem taşıyan
nesne ve olaylar” (BSTS/Toplumbilim Terimleri 1975). Başka bir
tanımda ise “topluma ait olan ve bireylerin kazanması istenilen
normlar” (Öncül, 2000: 281) şeklinde ifade edildiği görülür.
Değer, belirli bir durumu bir diğerine tercih etme eğilimi olarak
da tanımlanmaktadır. Değerler, davranışlara kaynaklık eden ve onları
yargılamaya yarayan anlayışlardır. Değerler, ayrıca bireylerin neyi
önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri, arzu edilen ve
edilmeyen durumları gösterir (Erdem, 2003: 56).
Yazarın, “Anasır-ı Erbaa” diye adlandırılan ve varlığın özünü
oluşturan Su, Toprak, Hava ve Ateş adlarını taşıyacak dört seri roman
yazma niyetinde olduğu bilinmektedir3. Yazar, Su romanında olduğu
Buket Uzuner'in, bugün Anadolu'da yaşayan her kültürü derinden etkilemiş kadim
Kamanlık (Şamanizm) geleneğinin dört unsuru olan SU, TOPRAK, HAVA, ATEŞ' ten
ilham alarak yazdığı yeni romanı UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN MACERALARI
dörtlemesinin ilk kitabı 'SU' çıktı! Gazeteci Defne Kaman bir yaz akşamı bindiği
vapurda arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Onu aramakla görevli Komiser Ali
Ümit ile arkadaşı Sahaf Semahat kendilerini aniden tuhaf olaylar ve esrarengiz
semboller arasında bulurlar. Bir yandan kendi hayatlarını sakatlayan yasak ve tabulara
rağmen ayakta kalmaya çalışırken, kayıp gazeteci Defne Kaman'ın peşinde nefes nefese
bir maceraya sürüklenirler. Buket Uzuner, SU romanında bütün canlı varlıkları eşit
değerde kabul ederek doğayı ve yaşamı kutsayan kadim Türk geleneği Kamanlık'a
(Şamanlık) selam ederken, okurları hem eko-feminist bir okumaya, hem de 1000 yıl
önce Uygur harfleriyle ön-Türkçe yazılmış olduğu düşünülen (Mutluluk Bilgisi)
KUTADGU BİLİG ŞİFRESİ ile zihin oyunlarına davet ediyor. Kutadgu Bilig yazarı
Yusuf Has Hacib'in; "Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. Kişinin süsü yüz, yüzün süsü
gözdür." beytiyle açılan romanın bir Kutadgu Bilig şifresi kitabı olarak da okumak
olasıdır. Yazar, SU romanı yazarken yakından inceleme şansı bulduğu Kutadgu Bilig'in
bilinen üç orijinal nüshasından ilkini Uygur harfleriyle Türkçe yazdığı düşünülen Yusuf
Has Hacib ile bu önemli eseri 1947'de günümüz Türkçesine çeviren Prof. Reşit Rahmeti
Arat'ı şükranla anıyor ve bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada hak ettiği önemi ve
sevgiyi göremeyen bu güzel eserin, romanda bir şifreler kitabıymış gibi kullanılmasıyla
özellikle gençler arasında ilgi göreceğini umuyor. "Uyumsuz Defne Kaman'ın
3

Mesut Tekşan

| 75

gibi Toprak romanında da sığlaşan, bayağılaşan ve böyle olduğu için de
kadim kıymetlerine, toprağına, tohumuna, insanına, memleketine,
kültürüne ve köklerine yabancılaşan insanlara ve topluma değinerek
kaybolan değerlere dikkat çekerek yapılması gerekenlerle yapılmaması
gerekenleri; olması gerekenlerle olmaması gerekenleri bir arada
vermektedir.
Toprak Romanında Değerler ve Karşıtları
Bu romanda ortaya konulan birden çok değer ve karşıtları
olmakla birlikte romanın adıyla bütünleşen “tohumuna ve toprağına
sahip çık” tezi öncelenmiştir. Gerisi adeta bu tezin vurgulanması için
bir vesiledir: “Toprak canlıdır, toprakta olan her şey canlıdır. Toprak
sosyal yaşayışı da belirleyen önemli unsurlardan biridir belki de en
önemlisidir” (Uzuner 2015: 132)4. Roman boyunca bunu tekrar tekrar
söyleyen yazar, romanın sonuna yazdığı değerlendirme bölümü
sayılabilecek “Teşekkür ve Bilgi” başlığı altında romanı niçin yazdığını
ve niçin bu mekânı seçtiğini şöyle ifade etmektedir: “Her romanın asıl
karakteri onun mekânıdır. Suç ve Ceza’yı Petersburg yerine Paris’e
İnce Memed’i Toroslar yerine Alp Dağlarına taşıdığımızda ortaya
çıkacak bambaşka romanlar okursunuz. TOPRAK’ın başkarakteri
olarak Çorum’u seçmemde Çorum’un eski valisi Nurullah Çakır’ın
önemli katkısı oldu. Kültür ve sanata değer veren kişiliği, incelikli
önerileri, zarif desteği, özellikle Çorum içi ve ilçelerinde arazi
gezilerinde Çorum ve Hitit kültürünü tanımam için çalışmalarımı
kolaylaştırması, yerel yemekler, arkeolojik bilgiler, kitaplar ve
belgelerle beni ikna etmesine içtenlikle teşekkür ediyor ve
alkışlıyorum” (Uzuner 2015: 552).
Romanda değerler karşıtlarıyla verilmiş; olması gerekenler kadar
olmaması gerekenler, yapılması gerekenler kadar yapılmaması
gerekenler ortaya konularak, iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, tezantitez karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yazar bunu bazen açıktan
açığa yaparken bazen de Umay Nine, Vali, Defne Kaman, Sahaf
Semahat, Güneş Aytan ve Karaca gibi idealleştirdiği şahıslar üzerinden
yapmaktadır. Bu çalışmada bütün bunları göz önüne alarak romanda
ortaya konulan değerler ve karşıtlarını birlikte mütalaa ederek romanı
1. Estetik/Sanatsal, 2. Bilimsel/İlmi/Teorik, 3. Ekonomik/İktisadi, 4.

Maceraları", SU romanından sonra TOPRAK, HAVA ve ATEŞ ile devam edecektir.
http://www.dr.com.tr/Kitap. 12.08.2016
4 Romandan verilen sayfa numaraları romanın Everest Yayınları- İstanbul 2015 I.
baskına aittir.
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Siyasi, 5. Sosyal/Toplumsal/Kültürel, 6. Dini/Kutsal ve 7. Ahlaki
Değerler olmak üzere yedi başlıkta inceleyebiliriz:
1. Estetik/Sanatsal Değerler:
Romanda yerli yazarlar ve eserler bir vesile ile hatırlatılmış,
Cumhuriyet dönemi romancımız Sebahattin Ali, romanda hem bir
romancı hem de şair olarak anılmıştır. Aynı zamanda Çorum Valisi’nin
adıyla gündeme getirilmiştir. Romanın geçtiği mekân olan Çorum’un
aydınlık valisinin adı Sebahattin Ali Okur’dur. Romanda valinin adı
gibi soyadı da özel seçilmiştir. Bir romancı adı taşıyan valinin soyadının
“Okur” olması yazarın bir buluşudur. Yazar bu vesile ile değerli
romancımızın adını hatırlatırken “Okur” soyadıyla “okumaya” vurgu
yapmaktadır. Yazarın roman kişilerinden biri olan Çorum valisine bu
adı seçmesiyle Sebahattin Ali’nin5 adını hatırlatma ve onu
unutturmama çabası dikkat çekmektedir. Valinin annesinin telefonu
için seçtiği şarkı Sebahattin Ali’nin şiirinden bestelenmiş olan “Başın
öne eğilmesin/ Aldırma gönül aldırma” şarkısıdır (s.264)6. Böylece
yazar, Sebahattin Ali’nin çok bilinen bu şiirini hatırlatmak istemiştir.
Bu bir tesadüf değildir, çünkü yazar romanda Umay Nine’nin ağzından
“tesadüf diye bir şey yoktur, hiçbir şey tesadüfen olmaz” görüşünü ifade
etmektedir. Postmodern romanların kurmaca birer metin olduğu
düşünülürse romancı istediği gibi birçok öğeyi bir araya getirebilir.
Yazar bu romanı anti-gözbağcı bir anlayışla yazmıştır. Bu roman
gerçekçi romanlarda olduğu gibi gözbağcı bir dünya sunmaz. Bu
nedenle de geleneksel gerçekçi romanın özellikleri bu romanda
aranmamalıdır. Okuyucu bunun bir ‘kurmaca roman’ olduğunun
bilincindedir. Yazar bunu her fırsatta hissettirdiğinden birçok değer ve
karşıtları7 romanda bir arada verilebilmiştir.
Kutadgu Bilig, Su romanında olduğu gibi Toprak romanında da
adı en çok geçen ve üzerinde en çok durulan eserdir. Yusuf Has
Hacib’in Kutadgu Bilig' te dile getirdiği güzelliklerden seçmeler
yapılarak, değişik vesilelerle romanın birçok yerinde kullanılmaktadır:
Sabahattin Ali (25 Şubat 1907 - 2 Nisan 1948)
Sabahattin Ali’nin Mahpushane Türküsü “Başın öne eğilmesin/ Aldırma gönül
aldırma / Ağladığın duyulmasın/ Aldırma gönül, aldırma/ Dışarda deli dalgalar / Gelip
duvarları yalar/ Seni bu sesler oyalar/ Aldırma gönül, aldırma/ Görmesen bile denizi/
Yukarıya çevir gözü / Deniz dibidir gökyüzü/ Aldırma gönül, aldırma/ Dertlerin
kalkınca şaha/ Bir sitem yolla Allah'a/ Görecek günler var daha/ Aldırma gönül,
aldırma/ Kurşun ata ata biter/ Yollar gide gide biter/ Ceza yata yata biter/ Aldırma
gönül, aldırma”
7 Değerin karşısına konulanları ifade edebilmek için “karşıtları” terimini kullandık.
Bununla yapılmaması veya olmaması istenilenleri kast ettik. Bazı kaynaklarda “karşı
değer/ler” kavramı da kullanılmaktadır.
5
6

Mesut Tekşan

| 77

“Aklın süsü dil/ Dilin süsü gözdür; /Kişinin süsü yüz, /Yüzün süsü
gözdür” (s.145). Sahaf Semahat’ın dükkânının adı da Kutlu Bilig’tir.
Kutadgu Bilig bu romanda Defne Kaman’ın kaybolduktan sonra
gönderdiği şifreli beyitlerle ele alınmıştır. Defne Kaman’ın telefonuna
Kutadgu Bilig’ten şifrelenmiş yazılar ve rakamlar gelir: B61-701, C 29712, B 62-722. Bu rakamları Karaca’nın avucunda gören Umay Nine,
onları kimseler görmesin diye silmiştir. Karaca’nın odasında telefonunu
bırakan Defne Kaman, bu şifreleri kısa mesaj olarak göndermiştir.
Kemal bunları Sahaf Semahat’a göndererek çözmesini isteyerek Defne
Kaman’ı bulmalarına yardımcı olmak istemektedir. Burada olduğu gibi
romanın birkaç yerinde ya Kutadgu Bilig’ten alıntılar yapılmış ya da
çeşitli vesilelerle övülmüştür (s.462).
Yazar, sevdiği yerli ve yabancı eserlere ve yazarlara sözü
getirmeye gayret etmektedir. Böylece yetiştirdiğimiz sanatsal
değerlerin fark edilmesini,
hatırlanmasını ve unutulmamasını
istemektedir. Romanda Türkçe eser veren Yunus Emre, Karacaoğlan,
Pir Sultan ve Kaygusuz Abdal hatırlatılan önemli kişilerdir. Ayrıca
Âşık Veysel “Benim sadık yârim kara toprak” adlı şiiriyle anılmıştır.
Toprak adlı romanda bir vesile ile Âşık Veysel’in ve şiirinin
hatırlatılması estetik değerler bağlamında önemlidir.
‘Mekânları edebi şahsiyetler önemli kılar’ düşüncesiyle yazar,
mekân ile edebî şahsiyet arasında ilişki kurar. Romanda İskilip’in
değerleri söz konusu edilirken estetik değerlere de yer verilmiştir:
Evliya Çelebi oradan geçmiş, Bedri Rahmi Eyüpoğlu oralıdır (s.326).
Romanda Karaca’nın adından hareketle Ziya Gökalp’in
‘Alageyik’ şiiri hatırlatılır. Korkut Dede (Defne Kamanın dedesi) hece
ölçüsü ve ritmiyle şiiri ezbere okur8. Romanda çeşitli vesilelerle tarihi
“Çocuktum, ufacıktım, /Top oynadım, acıktım. /Buldum yerde bir erik, /Kaptı bir Ala
Geyik. /Geyik kaçtı ormana, /Bindim bir akdoğana, /Doğan, yolu şaşırdı, /Kaf Dağından
aşırdı. /Attı beni bir göle; /Gölden çıktım bir çöle, /Çölde buldum izini, /Koştum, tuttum
dizini. /Geyik beni görünce, /Düştü büyük sevince. /Verdi bana bir elma, /Dedi,
dinlenme, durma. /Dağdan yürü, kırdan git, /Altın Köşke çabuk yet. /Seni bekler ezeli,
/Orda dünya güzeli. /Bin yıllık çile doldu! /Bunu dedi, kayboldu. /Yedim sırlı elmayı,
/Gördüm gizli dünyayı. /Gündüz oldu, geceler; /Aksakallı cüceler, /Korkunç devler
hortladı, /Cinler, cirit oynadı. /Kesik başlar yürürdü, /Saçlarını sürürdü./Bir de baktım,
melekler, /Başlarında çiçekler. /Devlere el bağlıyor, /Gizli gizli ağlıyor. /Kılıcımı
çıkardım, /Perileri kurtardım. /Kurtardığım periler, /Adım adım geriler, /Kanadını
açardı, /Selam verir, kaçardı. /Az, uz gittim, dolaştım, /Altın Köşke ulaştım. /Bir kapısı
açıktı, /Öteki kapanıktı. /Kapalıyı açarak,/Açığa vurdum kapak./At önünde et vardı,/İt,
ot yemez ağlardı;/Otu ata yedirdim,/Eti ite yedirdim./Açtım bir elmas oda; /Dev şahı
uykuda /Gördüm, kestim başını,/Dedim, Ey dev nerede? /Nerede Dünya Güzeli? /Dedi,
Elinde eli! /Döndüm, baktım. Bir Kırgız /Elbiseli güzel kız./Durmuş, bakar
yanımda,/Şimşek çaktı canımda./Güldü, dedi, Türk Beyi! /Tanıdın mı geyiği?/Kimse,
8
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şahsiyetler ve eserler dile getirilmiş; Elmalı Musa Abdal türbesinden
bahsedilmiştir. Gaybî şiirlerini Kaygusuz Abdal mahlasıyla söylemiş
taa 1400’lerde Türkçe söyleme gayretinde olmuştur. Kaygusuz’un
Türkçe diye bir mücadelesi vardır ve bu romanda alkışlanmaktadır.
Gaybî halk ozanının hikâyesinin anlatıldığı eserde bundan başka
menkıbevi halk hikâyeleri ve halk edebiyatı unsurları dile getirilmiş;
atasözlerine, manilere ve menkıbelere yer verilmiştir. Romanda ‘âşık
atışmaları’ hem estetik hem de sosyal değer olarak öne çıkartılırken,
özellikle Çorumlu kadın âşıklar ve onların atışmaları dikkatlere
sunulmuştur. Yazara göre yıllardan beri sesi bastırılmış ‘kadın halk
ozanları’ artık daha özgürdür. Yazar bu özgürlüğü ‘alevi ozan
kadınların içindeki perinin mavi bayrak açması’ olarak ifade etmiştir
(s.326). Romancıya göre ‘her şeyin bir hikâyesi vardır’ ve hayatı
hikâyelerle anlatmak bir sanattır; mitoloji bunun babasıdır (s.330).
Romanda “Şiir insanın en büyük icadıdır. Şiir mucizedir” (s.442)
denilerek şiir sanatı yüceltilmektedir. Modern sanatçılarımızdan
Tomris Uyar ve Turgut Uyar’dan (Göğe Bakma Durağı) örnekler
verildiği gibi Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal gibi kadim
sanatçılarımız da anılmaktadır. İhanetin ne kadar incitici olduğu Pir
Sultan’ın: “İlle dostun attığı gül yaralar beni” dizesiyle ortaya
konulmuştur. “Sanki Marguez, Kaygusuz Abdal’ı okuyup sonra
Yüzyıllık Yalnızlık’ı yazmıştır” (s.462) denilerek yazarlar ve eserler
arasındaki benzerliklere gönderme yapılmıştır. Romanda yabancı
yazarlardan Virginia Woolf, Marcel Proust, Dostoyevski, Marguez,
Proust (Kayıp Zamanın İzinde) ve Dostoyevski’nin (Suç ve Ceza )
adları anılmaktadır.
Romanda ‘Gazetecilik’ övülen mesleklerden biri olarak
yüceltilmektedir. Roman başkişisi Defne Kaman’ın başarılı bir gazeteci
olması ve romanda birçok gazeteciye yer verilmesi gazeteciliğe verilen
önemin göstergesidir: “Gazeteci önce iyi bir habercidir” (s.535).
“Gazetecilik adil yapılırsa çok iyi sonuçlar elde edilebilir” (s.316).
Yazara göre “Uzman muhabir olmak önemlidir. Muhabirler parayla
satın alınamazlar. Satın alınan muhabirler mesleğin yüz karasıdırlar”
(s.534). Günümüzde gazetecilere yapılan siyasi baskılara da değinmek
beni bu devden /Alamazdı. Ancak sen,/Kaya deldin, dağ yardın,/Geldin, beni
kurtardın./Ah o imiş anladım,/Sevincimden ağladım,/Dedim, Turan Meleği! /Türkün
yüce dileği! /Yüz milyon Türk bu anda /Seni bekler Turanda./Haydi, çabuk
varalım,/Karanlığı yaralım;/Sönük ocak canlansın, /Yoksul ülke şanlansın /İndik, iti
okşadık,/At sırtına atladık./Geçtik nice dağ, kaya,/Geldik Demirkapı’ya. /Kapanması,
çok yıldı, /Açıl! Dedim, açıldı. /Yol verince gizli yurt, /Aldı bizi Bozkurt, /Kaf
Dağından geçirdi, /Türk Eline getirdi.” Ziya Gökalp, Alageyik
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isteyen yazar, muhabirlerin korkutularak meslekten soğutulduğundan
söz eder.
2. Bilimsel/İlmi/Teorik Değerler:
Romanda birçok hususta doğallığı savunan yazar, geleneksek
doğuma karşılık sezaryeni savunur. Bunu tartışabilmek için de Emniyet
Müdürünü karşı görüşte biri olarak tanımlar. Damat da Emniyet
Müdürü gibi normal doğumdan yanadır. Fakat karısının doğumunun
zor olması nedeniyle sezaryene razı gelmiştir. Yazarın romanda bu fikri
galip getirmesi bilime ve tıbba güvenilmesi gerektiğini vurgulamak
içindir. Kızının sezaryenle doğum yapmasını isteyen doktorlar için
Emniyet Müdürü “kesecekler kızı ya” diyerek itirazda bulunur.
Romanda Vali aydınlığı, yeniliği, bilimi temsil etmektedir.
Emniyet amirinden defalarca kızının sezaryenle doğumuna izin
vermesini ister. “Sana sezaryen çok da korku yaratacak bir durum
değildir, bebeğe de anneye de riski az bilebildiğim kadarıyla” diye ikna
etmeye çalışır. Doktorlar emniyet müdürüne durumu açıklarlar:
“sezaryenin gerekli olduğunu bebeğin iri olduğu, beklenenden erken ve
ters pozisyonda olduğu için sezaryen yapacaklarını anlatan doktorlara
aldırmadan onları haşlar. Yazar bu durumu “eğer serinkanlılıkla
dinleseydi… Anlayacaktı” (s.55) diyerek bu konudaki görüşünü ifade
etmektedir. Emniyet Müdürü sezaryenle doğumun inançlarına aykırı
olduğunu savunan biri olarak takdim edilmiş olmasına rağmen romanın
ilerleyen bölümlerinde bu düşüncesinden iz bulamıyoruz.
Romanda arkeoloji ilmi öne çıkarılmıştır. Romanın
başkişilerinden biri olan Güneş Aytan, kendini iyi yetiştirmiş, birçok
meziyetlerle donatılmış olmanın yanı sıra iyi bir arkeologdur. İyi bir
eğitim almış olması, Türkiye’yi Amerika’da başarıyla temsil etmesi ve
araştırmalar yapmak üzere Anadolu’ya Çorum’a gelmesi övülmüştür.
Yardımsever ve haksızlıklarla mücadele eden ve iyi bir gazeteci olan
Defne Kaman ancak böyle birinin bilgisine itibar edebilir, ona
inanabilir ve ancak onu sevebilir. O, adeta objektif bilimin romandaki
temsilcisidir. Gazetecilikte Defne Kaman ne kadar başarılıysa (bunu
gazetenin yayın yönetmenine türle vesilelerle söyletir) Güneş Aytan da
arkeolojide o kadar başarılıdır. Eserde Çorum için yaptıklarından pek
söz edilmese de onun başarılı ve saygın biri olduğu herkes tarafından
bilinir.
Romanda dikkat çeken bir unsur da “TABİATNAME” adlı
kitaptır. Tabiatname, 13. ve 14. yüzyılda Umur Bey zamanında
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Farsçadan Türkçe’ ye çevrilmiş Tutmacı’nın eseridir9. Botanik ve
eczacılık fakültesi öğrencileri serada çalışıyorlar. Tabiata ait öğeleri
yerinde öğreniyorlar. Romanda bilime ve tabiata oldukça ilgi
gösterilmektedir. Yazara göre tabiat, hava, su, toprak ve güneş bir
bütündür. İnsan tabiatın göbeğinde geleceğin umudu olarak yer alır.
Toprak, ağaç, havuz, çim, çimlere basmak gibi birçok öğe öne
çıkarılırken, betonlaşma, alabildiğine aç gözlülük, zenginlik
eleştirilmektedir. Tabiatın bir döngüsü vardır: Her canlı öbürü için
önemlidir ve toprak canlıdır.
Romanda “Türkçeyle felsefe olmaz” sözüne karşılık Türkçe
yazan felsefeci Macit Göktürk’ün evrensel kabul gördüğü ifade
edilirken “Osmanlıca yazan filozof yoktur” (s.207) denilmektedir10.
Romanda yeni harflerle okuma yazma yüceltilmiştir. Latin Alfabesine
geçiş hakkında tarihi bilgi verilmiş, bunun gerekçesi olarak da “Dil,
ideolojik ve ekonomik bir konudur. Dili iyi kullanmak, yazıp, okumak
düşünmeyi ve fikri geliştiriyor. Osmanlıca ile okuma yazma oranı % 9.
Birkaç saatlik Osmanlıca dersi almakla bu iş hallolmuş olmaz. 10 yılda
Osmanlıca öğrenilmezken 6 ayda Türkçe okuyup yazan çocuklar
vardır” (s.208) denilerek Latin alfabesine geçişin nedenleri
sıralanmakta, Osmanlıca bilmek ve bu konuda uzmanlar yetiştirmek
gerektiği üzerinde durulmaktadır. Romanda matbaanın geç gelmesi
eleştirilmiştir: “Matbaa bize batıdan 289 yıl sonra gelmiştir” (s.209).
Romanda müze ve müzecilik övülmüştür. Romancıya göre
Çorum müzesi Hitit medeniyetininim nadide örnekleriyle doludur.
İnternet, web sitesi öne çıkarılan ögelerdir. Defne Kamanın
“defnekamanyazileri.com.” (s.468) adlı internet sitesi vardır.
Eğitim konusuna da önem veren yazar üniversiteye farklı
bakmaktadır. Üniversite eğitimi, meslek edinmekten çok daha önemli
fonksiyonlara sahip olmalıdır. Eğitim bilgiden çok düşünmeyi, kendi
fikrini özgürce yaratıp, bunu özgürce ifade etmeyi amaçlamalıdır.
Aydınoğlu Umur Bey adına Farsçadan Türkçeye çevrilen Tabiatname, çeşitli yiyecek
ve içecekleri manzum olarak anlatan, koruyucu hekimliğe ait bir tıp eseridir. Ekmek,
etler, sirkeli yiyecek ve içecekler, meyve suları, tatlılar, kuru ve taze yemişler, sebzeler
ve meyveler... Yazar, her bir yiyecek ve içecek için ayrı ayrı başlık koymuş ve o
yiyecekle içeceğin özelliğini, yararını, varsa zararını belirttikten sonra, zararının nasıl
giderileceğini anlatmıştır. Eserin en önemli özelliklerinden biri de, kaleme alındığı
dönemde-sınırlı sayıda da olsa-Anadolu'da hangi sebze ve meyvelerin bulunduğuna
dair birinci elden bir belge niteliği taşımasıdır. Eser, Türkçe olarak Palet Yayınları
tarafından 2010 yılında yayınlanmıştır.
10 Romanın yazıldığı tarihlerde (2012-2015) toplumda Osmanlıca öğretilmesinin
lüzumu üzerine tartışmalar yapılırken “Türkçe ile felsefe olmaz, Osmanlıca öğretmek
mecburidir” sözü ortalıkta dolaşmaktadır.
9
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Üniversite, devletin toplum refahı için daha özgür ve eşitlikçi
reformlarla devamlı yenilecek bir sistem olduğunu öğretmelidir (s.526).
3. Ekonomik/İktisadi Değerler:
Yazar romanda toprak-su ilişkisini kullanıyor: “Toprağa suya
bakın”. Ayrıca organik gıdalar, ağaç ve yeşil, peynir, zeytinyağı,
tarhana, bulgur, pestil, cevizli sucuk, leblebi, ekonomik tarım ve
çevrecilik ve üretici köylü yüceltilmiştir.
1960’lardan sonra öyle bir devir yaşadık ki doğal ortamdan,
topraktan gelen banaldi, köylüydü ama fabrika ve marketten gelen
moderndi, kentliydi. Toprağın değerinin bilinmesi övülürken
eleştirilenler ise GDO' lu tohum, beton, pislik naylon, moderniz, çiçek
aromalı sıvı sabun, oda ve araba spreyi ve yapaylık/sunilik
eleştirilmiştir.
Toprak ananın adeta kutsandığı romanda, küçük çiftçilerin önemi
vurgulanmıştır. Ekonomik hayat onların olduğu toplumla daha
güçlüdür. Hayat, toprak, su ve havayla başlar bunu küçük çiftçi iyi bilir
(s.314).
Romanda vergi vermek övülerek, vergi vermek geleceğe yatırım
olarak değerlendirilmiştir (s.468). Romancıya göre, üretim esastır, yerli
tohumlar kullanılarak verimi sağlıklı yapmalıyız. Ekonomik
bağımsızlık kendi geçimini sağlamakla mümkündür. Bu nedenle
romanda sözü edilen kadınların her biri iyi eğitim almış ve kendi
kendilerine yetebilen kişilerdir: Umay Nine başarılı bir eczacı, Defne
Kaman Gazeteci ve Sabahat Kitapçıdır.
4. Siyasi Değerler:
Romanda ‘özgürlük’, ‘başkaldırı, ‘hakkını kendi eliyle koruma’,
‘yiğitlik’ gibi kavramlar siyasi değerler olarak öne çıkartılıp
yüceltilirken bu değerler dünyanın değişik yerlerinden seçilen
örneklerle somutlaştırılmıştır. Yazar bunu, özene bezene takdim ettiği
ve yeni nesle örnek olarak önerdiği Karaca üzerinden vermektedir
(s.150). Karaca’nın duvarında Tarihi şahsiyetlerden Julian Assenge,
Che, Hz. Ali ve John Lennon’un resimleri asılıdır. Değişik din ve
kültürlerden olan bu kişilerin ortak paydası romanda yüceltilen
değerleri temsil etmeleridir. Eserde Karaca vasıtasıyla söz konusu
edilen bu kişileri Karaca devrimci bulduğu için bir araya getirip
resimlerini odasına asmıştır: “Demek ki Karaca bunları devrimci
buluyor” (s.474). Romanda Aleviliğin değerleri öne çıkarılırken
Aleviliğin problemleri de gündeme taşınmak istenmiştir.
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Eserde kardeşlik, eşitlik, adalet ve idealizm savunulup
yüceltilirken, adaletsizlik yerilmektedir (s.495). Her kültürün kendi
adalet sistemi vardır. Bunu hakkıyla uygulayıp uygulamadığına göre iyi
veya fena yaşar. Bütün hırsızlar bir gün yakalanır. Bütün katiller için
“mutlaka ilahi adalet vardır” (s. 482). İyi niyetli olmak yetmez. İyi
niyeti destekleyen çabalar ve eylemler içine girmek gerekir.
Romanda başta ifade özgürlüğü olmak üzere her türlü özgürlük
ve canları eşit görmek yüceltilip övülürken, yasaklar, uyumlu çoğunluk,
boyun eğme eleştirilmiştir (s.276-7). Yasaklara direnmek gerekir.
Virginia Wolf yasakların hepsine kızdığı için intihar eder. Bu modern
romanda sıklıkla işlenen bir temadır ve yazar da bir vesileyle buna
değinmiştir. Çorumlu kadın ozanların susturulmasından şikâyetçi olan
yazar, onların kadın ozanlar toplantısını önemsemektedir
Romanda demokrasi yüceltilirken Çin, Nazi ve Sovyetler gibi tek
tipi deneyen ülkeler eleştirilmiştir. Aynı zamanda gazetecilerin özgür
olduğu demokrat ülkeler yüceltilmiştir: “Demokratik devletler kendi
halklarına düşman olmamalıdır” (s.513). Berlin duvarının yıkılması
özgürlükleri hatırlatmak için zikredilmiştir.
“Yas tutmak, özbeöz can hakkı” denilen romanda “rüya görmek,
rüya anlatmak, yasemin kokusu, “Tabiat Name” dikkatlere sunulan
değerlerdir.
5. Sosyal/Toplumsal/Kültürel Değerler:
Romana adını veren toprak romanda en fazla üzerinde durulan
değerdir. Romanda alt metin olarak ele alınan Toprak Kitabı toprağın
önemini açık ve kesin bir dille ifade eden bir eserdir. Romanın ilginç
yönlerinden biridir. Ondan “Toprak Ana” diye bahseden yazar toprağın
önemini yedi sayfada anlatılmaktadır: “Toprak ki; Anadır. Doğumdur.
Toprak ki, Rahimdir, SU ’yun da yatağı, yuvası, anası, yerdir.
Yeryüzüdür. Temel ve zemindir. Toprak özdür, dünyanın rahmidir.
Giderse bir daha gelmez” (s.132-136). “Başlangıçta Toprak vardı.
Toprak ki, ondan geldik, ona gideriz; milyonlarca yıldır borcunu
ödemeyen kiracısıyız. “Toprağa saygı duymak gerekir” (s.307).
Anadolu toprağı her şeyi ifşa eder Anadolu’da hiçbir şey gizli kalmaz,
er veya geç.
Romanda ana-oğul, baba-kız ilişkisi dile getirilmektedir.
Romanda baba-kız ilişkisi oldukça ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Serinin önceki romanı Su’da görmediğimiz ve sadece adını
duyduğumuz Defne Kaman’ın babası Akın Kaman (Kütüphane
Müdürü), bu romanda ayrıntılı olarak ele alınarak baba-kız ilişkisi
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birçok yönden gözler önüne serilmektedir “Bir erkeği babaya
dönüştüren kız çocuklarıdır” (s.50).
Emniyet Müdürü üzerinden geleneksel eğitim sistemiyle
yetişmiş, katı kuralları olan devletçi anlayış ve sert baba figürü
eleştirilmiştir. Emniyet müdürü kendi dışındakileri “Tatlısu yöneticisi’
olarak görürdü” (s.50). Ağır-baba pozunda olan emniyet müdürü
üzerinden geleneksel aile/baba anlayışını eleştirmiştir: “Aileni asla
şımartmayacaksın” (s.52).
Günümüzün sağlık anlayışıyla geleneksel olan sağlık anlayışının
karşılaştırıldığı romanda yazar sezaryenle doğumu savunur.
Günümüzde sezaryenle doğumun çok arttığını aslında normal doğuma
dönülmesi lazım geldiğini emniyet müdürüne savundurtur. Bunun
yanlışlığını göstermek için de Defne’nin kaybolduğu gece Emniyet
müdürünün küçük kızı da doğum yapmak için hastaneye kaldırılmıştır.
Emniyet müdürü sezaryenle doğuma izin vermediği için doğum
uzadıkça uzamış, kız ölümle burun buruna gelmiştir. Sonunda damadı
ve kızı onun iznini beklemeksizin sezaryenle doğuma karar vererek
muhtemel kötü sonucu önlemişlerdir. Yoksa babanın inadına az daha
kız ölecektir. Yazar, Valinin şoförü Hakkı’nın kız kardeşinin sezaryenle
doğumuna izin vermediği için doğum esnasında öldüğünü de belirterek
konuyu perçinler. Büyüklere saygıyı çok önemseyen yazar, bu olayla
birlikte büyükler yanlış yönlendiriyor, doğruya izin vermiyorsa
sözlerinin dinlenmemesi gerektiğini de göstermektedir. Emniyet
Müdürü baba, kızının ve torununun sağlıklı olduğunu gördüğünde
kızına ve damadına kızamaz. Bununla yazar torunlarını kucağına alan
dede ve babaannelerin bağışlayıcı olacağını vurgular.
Romanda insanın kendi kültürüne bağlı olması övülmektedir.
Bunun tersine de yabancılaşma eleştirilmiştir. Güneş Aytan kendisini
tanıtırken şarkıları kanıt olarak sunmaktadır. Çorumlu rehber Kemal
oğluna Karaca adı koymuştur. Çocuk bundan çok memnun değildir
hatta adının hayvan adı olmasından şikâyetçidir. Defne Kaman Umay
Nine’sinden öğrendiklerinden hareketle Karaca’nın çok güzel bir isim
olduğunu anlatır.
Toprağa ve dolayısıyla tabiata önem verilen eserde betonlaşma
eleştirilmiştir. Eserde “ağaç ve yeşillik”, “toprak ve su” yüceltilmiştir.
Geçen yüzyılın bağlık bahçelik olan bu yerleri 1960’lardan sonra artık
betonlaşmaya başlamıştır. “O dönemden sonra Türkler için beton
modernleşmeyi, ağaç ve yeşillikse köylülüğü temsil ediyordu, hala da
öyledir. Köy ve köylülük” evin arka odasında asılmış birer manzaradır
artık” (s.58).
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Romanda bir vesile bulunarak birçok “değer ve karşıtı” arka
arkaya sıralanmaktadır: Çimenlere basılmalıdır, “Çimenlere
basmayınız” ikazı iyi değildir. Gülmek iyidir, somurtmak iyi değildir.
Kâğıt baskı kitaplar ve ansiklopediler önemlidir, iyidir fakat dijital ve
elektronik kitaplar ve elektronik ansiklopediler güzel değildir (s.68-70).
Roman Çorum özelinde kültürel değerleri öne çıkarmıştır:
Lengerde keşkek yemek, türkü, bozlak dinlemek, atasözü bilmek öne
çıkarılan değerlerdendir. ‘Yer yatağı, yere bağdaş kurup oturmak, gül,
hatmi ve menekşe yetiştirmek’ gibi kültürel öğeler öne çıkartılarak,
bunların farkına varılması gerektiği üzerinde durulmaktadır (s.167).
Çorum beşlisi diye bilinen Çorum’a ait yemekler övülmüştür: Düğün
çorbası, su böreği, yahni, pilav ve baklava.
Karaca’nın adından hareketle Cem Karaca’yı söz konusu eden
yazar, “insan kendi kültürünü küçümsemeyecek” (s.164) diye bir tespit
yapar. Ataerkil aile yapısı gündeme getirilir: “Kadının babası nereliyse
kadın oralıdır”.
Romanda koku ve kokuyla insan ilişkisine vurgu yapılmıştır.
Çocukken okuduğu Küçük Prens adlı eserin yaprakları 28 yıl sonra ilk
günkü gibi şeftali kokmaktadır. Babası ilk okuduğu kitabı saklamıştır.
Çocukken yapraklarına dökülen şeftali suları hala kokuyordur. Kitabın
şeftali kokmasıyla geçmişe yolculuk yapılarak babaya duyulan özlem
ve baba-kız sevgisi gündeme getirilmiştir. Koku duymak, anılarla
kokuyu bütünleştirmek, 1500 yıl önce icat edilen limonata kokusu ve
etkileri, koku bilgisi gibi değerler öne çıkarılmıştır.
Romanda uyuşturucu bağımlılığı alabildiğine eleştirilmiştir.
Roman kişilerinden biri olan Yaşar, her nasılsa uyuşturucuya
alıştırılmış, uyuşturucu bulmak için de hiç yapmaması gereken işlere
girmiş ve tarihi eser kaçakçıları tarafından öldürülmüştür. Yazar,
uyuşturucu işinin ne kadar kötü olduğunu bir olay üzerinden vermek
istemiştir: “Su testisi suyolunda kırılır” (s.353).
Gönül, bizim kültürümüzde çok önemsenmiştir: “Gönül,
umduğuna küser”, “Dostlar seçilmiş akrabalardır”, ”Geleneksel Bektaşi
misafirperverliği”
Roman kadim kültürlerden bahsettiği için Türk ve Yunan
mitolojisinden söz eder. Bize bazı mitolojik tipleri hatırlatır. Yunan
mitolojisindeki Hades11 bizim Erlik Hanın kardeşidir. Yazar genel
Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Zeus, yeryüzünün
hâkimiyetini kardeşleri arasında paylaşırken Zeus'a gökyüzü, Poseidon'a denizler
11Hades,
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hükümlere de yer verir: “Bütün mitolojiler birbirine benzer. İnsan aklı,
gözüyle göremediğini görebilmek için çalışır. Akıl gördüğüne ikna
olsun diye…” (s.99).
Kıssadan hisse bağlamında "Aşil'in topuğu" mitolojik öge olarak
öne çıkarılmıştır. Kadim Türk inancına mitolojisine göre: Alt Dünya,
Orta Dünyalı kişi, Dünyanın Göbeği, Üst Dünya. Bu ünlü İtalyan Şairi
Dante’nin İlahi Komedya12 adlı eserinin yapısını andıran bir
düşüncedir: Cehennem, Araf, Cennet. Gök Tanrı dininde de aynı
yapılanmadan söz edilmektedir. Türk mitolojisine göre yedi katlı yerin
yedinci katında Erlik Han13 bulunur (s.338).
Yazar ve eseri hakkında Talat Sait Halman şöyle diyor: “Buket
Uzuner Türk Şamanizm’ini evrensel değerlerle bugüne aktarmakta
büyük başarı kazanmıştır…” (Uzuner 2016: Arka Kapak). Roman
Kamanlık/Şamanlık üzerinde ısrarla durmaktadır. Umay Ene tabiat
tanrıçasıdır. Aynı zamanda Tengri Bey Ülgen’in değerli karısıdır. Üç
dünyanın da hanımıdır. Romanda “Yelbeğen”, “Talay Han” (suların ve
ölülerin koruyucusu) “Yağmur Tengrisi”, "Yâda" kutsal taşı” “Erlik
Han” gibi mitolojik ögelerden bahsedilmektedir. Erlik Han, Türk
Tanrısı Yunan Mitolojisindeki Hades’in dengidir (s.379). Defne Kaman
bir “Kam/Kaman/Şaman” olarak doğmuştur. Umay Nine böyle inanır
ve babasının da böyle inanmasını sağlamıştır. Umay Nine’ye göre bir
ve Hades'e yeraltı düşer. O artık ölüler ülkesi tanrısıdır; ancak kötü değildir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hades
12 İlahi Komedya - Cehennem, Araf, Cennet : Dünya şiirinin başyapıtı "İlahi Komedya",
Dante'nin Cehennem'e, Araf'a ve Cennet'e yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştırır. "İlahi
Komedya", 14233'e ulaşan toplam dize sayısı ile şiir tarihinin en uzun soluklu şiiridir.
Dante'nin 1300 yılının 7 Nisan Perşembe gecesi başlayan gezisi bir hafta sürer, Dante'ye
Cehennem ve Araf yolculuğu boyunca Latin şair Vergili us rehberlik eder. Araf'ın
tepesinde Vergilius yerini, Cennet'te Dante'ye rehberlik edecek olan Beatrice'ye bırakır.
13
Erlik Han: Türklerde ve Buryatlarda Erlik Han, Moğollarda Erlik veya Homun Han,
Kalmıklarda Erlik veya Homun Han, Tuvalarda Erlik veya Lovun Han, Hakaslarda
Erlik veya Irlık, SibiryalIlarda Arsan Dolay olarak adlandırılır. Türk mitolojisinde
kötülüğün, ölümün, ölülerin ve yeraltının tanrısıdır. Yerlik olarak da anılır, kişi, güç ve
yer, yeraltı ile bağlantılıdır. Moğollar Erleg veya Yerleg derler. Yenisey Kırgızlarında
söylendiği şekliyle Erlig’in, kötü kuvvet anlamına geldiğini runik yazılarından
öğreniyoruz ve Altaylılarca da bu anlama geldiği savunulur. Buryatçada kan içen
anlamında kullanılır. Erlik hakkındaki geniş bilgileri başta Radloff ve Verbitsky’nin
derlediği Yaratılış destanından ve Şaman dualarından elde ederiz. Erlik; kötülüğü, hırsı,
açgözlülüğü ve her türlü fenalığı sembolize eder. Erlik kendi yaratılışı gereğince, kötü
şeyleri seçer ve kötü işler yapmayı tercih eder. İyi şeylerin temeline ve köküne
muhaliftir, kendiliğinden onlara karşı çıkar. Bilgisizdir, yıkıcıdır, karıştırıcıdır. Düzen,
sulh ve sükûn istemez.[1] Kara nemelerin (kötü ruhların, “neme = ruhsal şey”)
başkanıdır.
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“Kam/Kaman” olarak doğan Defne, öyle de eğitilecektir. Buna en iyi
eğitimi de ancak anneannesi Umay Nine verebilecektir. Bu nedenle
baba evden uzak tutulur. Anne da zaten bu konulardan alabildiğine
uzak, sığ biridir. Annesiyle de bu yüzden bir türlü anlaşamazlar.
Kocasından ayrıldıktan sonra da Defne’yi anneannesine verir, bir daha
da onun eğitimine karışmaz.
Yazar geyiğin Türk kültüründe önemli bir figür olarak
değerlendirildiğini bildiğinden bu romanda geyikle ilgili kültürel
değerleri dile getirir. Hatta Çorum’da Yazılıkaya’da bir geyik görülür.
Kimsenin yanına yaklaşamadığı geyiği Umay Nine sakinleştirir, hatta
onunla adeta konuşur. Geyik yazarın fantezisi olarak esere girmiştir.
Yazar böyle olduğu halde bunu hiç söylemez; bilakis gerçek bir olay
gibi anlatır. “Kızıl geyik Umay Nineyle sakinleşir” (s.261). Niçin nasıl
gibi soruların cevabı yoktur. Geyik kadim kültürümüzde önemli bir
figürdür. Türk kültüründe elli-yüz kadar geyik efsanesi vardır. İç
Anadolu’da Geyikli Baba/Dede/Ana ve Geyikli Abdal Hikâyeleri
anlatılmaktadır. El dokuması duvar halılarında, kilimlerinde hep geyik
vardır: “Yörük anlayışına göre kapının önüne geyik boynuzu asmak
nazardan korur. Geyiklere el sürmemek gerekir” (s.306).
Yazar, serisinin birincisi Su romanında da aynı ilgiyi yunusla
kurmuştur. Burada şunu söyleyebiliriz yazar seçtiği ‘su’ ve ‘toprak’ gibi
unsurlarla ilişki kurulabilecek bir hayvanı öne çıkararak insan-hayvantabiat arası ilişkiler üzerinde durmaktadır. Gerek Kutadgu Bilig’ten
alınan beyitler ve gerek geyiğin Yazılı Kaya’da bulunması ve Umay
Nine ile yakınlaşması okuyucuda bir sırrın aydınlatılacağı ya da en
azından bir ipucu sunulacağı fikrini verir fakat bu gerçekleşmez.
Tabiata ve Tabiat Kitabı’na önem veren yazar, çörek otundan
özellikle bahseder: Çörekotu bala katılınca antiseptik özellik kazanır,
bunu 3500 yıl önceden insanlar bilirler. Sibirya’daki Türklerin kadim
geleneğinde binlerce yıllık var olan bilgi Hititlerde de aynen var olması
Defne Kaman’ı heyecanlandırır: “Ayçöreği benim adımdır, Manas
Destanından gelir” (s.138).
“Sırra kadem basmak” (s.127), “Basiret gözünü toprak açar”
(s.136) ve “Basiret gözü insanın özüdür” gibi Anadolu’ya ait deyim ve
atasözlerine yer verilerek, Türkçenin söz varlıklarını bilmek tavsiye
edilmektedir.
Nevruz ve Hıdırellez yine yüceltilen değerlerdendir. Nevruz
sosyal, kültürel değerler olarak karşımıza çıkar. Hızır İlyas
peygamberlerin her baharda bir araya geldikleri inancından
kaynaklanan Hıdırellez bir yanıyla dini değerler olarak dikkat çeker.
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Bahar yeniden doğuşun sembolüdür ve tabiat her baharda yeniden
doğar. 21 Mart nevruz ve 6 Mayıs Hıdırellez14 konusu dile getirerek
bunlar hakkında bilgiler vermektedir. Antik çağlara kadar dayanan bu
kadim geleneklerin ateşten atlamak gibi ortak ritüelleri vardır. Tabiatı
ve insanı dinleyerek okuma önemlidir, bu bağlamda Kızılderili geleneği
ile kadim Türk geleneğinin ortak paydaları vardır (s.308).
Romanın belki de en çok üzerinde durduğu mesele kadınların hak
ettikleri değere kavuşmalardır. Çünkü kâinatın, tabiatın, hayatın devamı
kadınlara verilmiştir. Umay Nine, Gazeteci Defne Kaman ve Sahaf
Semahat başta olmak üzere bütün kadınlar akıllı, zeki ve tuttuğunu
koparan tiplerdir. Romanda zeki ve güçlü kadınlar için “cadının teki”
ifadesi kullanılır ve bu onlar için bir iltifattır. Romanda kadına ve yaşa
saygı duymak övülmüştür: “Hem yaşlı hem kadın” (s.301). Kız
çocuklarının okutulması alkışlanmaktadır. Babaların kızlarını sevmesi
yüceltilen değerlerdir. Baba-kız sevgisi, büyük aile yüceltilirken, hangi
şartlarla olursa olsun çocuğu babasından ayırmanın suç olduğu
vurgulanmaktadır: “Çocuğu babasında ayırmak suçtur, hem de affı
olmayan suç” (s.271). “İnsan insanın kurdudur” sözünü erkekler “kadın
kadının kurdudur” şeklinde kullanmışlardır.
Kadim Kamanlık geleneği bir yandan övülürken diğer yandan
eczacılık okumak yüceltilmiştir. Böylece yazarın, geleneksel olanla
modern olanı birleştirdiği ve moderni övdüğü görülür: “Eczacılık da
tıpkı tıp gibi ilahi bir sanattır” (s.300).
Romanda aile ve dostluk övülmüştür: “Hayatta birbirine artık
asla küsemeyecek insanlar vardır” (s.460). İsimler kültürel birikimleri
çağrıştırıyor: Umay Bayülgen, Akın Kaman, Karaca.
Gazeteci Defne Kaman’ı aramak için Çorum’a gelen Ankaralı bir
grup gencin ellerindeki dövizler romanın özü gibidir ve yazarın
vurgulamak istediği değerlerdir: “Toprağına, tarihine sahip çık”,
“Demokrasilerde gazeteci özgürdür”, “Yunus parkları kapatılsın”
(s.511). Bunların yanı sıra ‘demokrasi, toprak, gazete, haber alma
özgürlüğü, doğal yaşamın desteklenmesi gibi birçok değerin korunması
üzerinde durulmaktadır. Kültürümüzde ağaca sevdiğinin adını kazımak
6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini,
8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini
oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz
günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün
olan Hıdırellez’de her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu
nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Hıdırellez gecesinde gül
ağacında dilek dilemenin dışında Hıdırellez günü de ateş üzerinden atlama ritüeli vardır.
14
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vardır. Güneş de buna uyarak sevdiğinin adının baş harfini ağaca
işlemiştir. Güneş, Yazılı Kayada bir ağaca D-G harflerini kazıdığını
Defne’nin kulağına fısıldayarak aşkını ilan eder (s.535).
Romanda sakinlik, sessizlik övülürken gürültünün düşünceleri
bulanıklaştıracağı üzerinde durulmuştur. Romanda slow food (yavaş
yemek) övülürken fast food (hızlı yemek) eleştirilmiştir.
6. Dini/Kutsal Değerler:
Eserde “Alevilik” öne çıkartılan dini değerlerin başında
gelmektedir. Kadim Türk geleneğiyle Aleviliğin ortak değerleri öne
çıkartılan değerlerdir: “Kendini bilmek”, “eline, beline, diline hâkim
olmak”. Zamane gençliği, küresel sermaye ve Alevilik’ in gizlenmesine
yol açanlar eserde eleştirilir. Romanda Alevilik konusuna özellikle
girilmektedir. Alevilik, Komiser Ümit Kaman ve Defnenin babası
Kemal üzerinden anlatılmıştır (s.215). Su romanından tanıdığımız ve
güzel özelliklerini bildiğimiz Ümit Kaman’ın yanına bu romanda
Kemal’i de koyan yazar bunlar üzerinden Aleviliğin
özelliklerini/güzelliklerini vermek ister. Ümit Kaman gibi Kemal de
doğruluk, dürüstlük, kibarlık timsalidir; ilgililer bu yönlerden
övülürken aslında Aleviliğe ait değerler övülmektedir (s.215-216).
Defnenin babası Kemal, çocuklara yardım eden, hayvanlara bakan
şefkatli biridir ve ayrıca iyi bir kütüphanecidir. Evlendiği ikinci eşinin
otistik iki çocuğuna babalık yapmaktadır. Yazar, Ümit Kaman’ı olduğu
gibi Kemal’i de idealleştirmek için elinden geleni yapmıştır. O
geleneksel kültürümüze bağlıdır, maniler söyler. Yedi yaşına kadar
Defne’ye bakan iyi bir babadır. Hatta onu yedi yaşında terk etmesi bile
onun iyiliğindendir. Umay Nine’nin evden gitmesini istemesine boyun
eğerek evden ayrılmıştır. Çok sevdiği Umay Nine bunu ondan istemiş,
o da hem Defne’nin hem de Umay Nine’nin iyiliği için (Defne’nin bir
‘kaman olarak yetişmesi için) onu terk etmiştir. Bunu kızının ve Umay
Ninenin iyiliği için yapmıştır, fakat her zaman kızının gelişip
büyümesini uzaktan izlemiştir (s.224). Onu hiç yalnız bırakmamış, okul
yıllarında, mezuniyet törenlerinde hep uzaktan gözleyip onunla gurur
duymuştur. Bunu Defneye ancak 28 yaşında söyleme fırsatı bulmuştur.
Kendisinden ve Umay Nine’sinden Defne Kaman’ın nefret etmesinden
korkmuştur.
Kemal Kaman’ın evlendiği kadın da oldukça sevecendir.
Adından başlayarak donatılmış bir kişi olarak karşımıza çıkar: Gülistan.
Gülistan oldukça iyi biridir. İki tane otistik erkek evladı vardır ve onları
sevgiyle büyütür. Sadece onları büyütmekle kalmaz, onlar gibi otistik
olanlara da yardımcı olur. Onları yetiştirebilmek ve başkalarına da
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yardımcı olabilmek için otizmle mücadele derneği kurmuş ve orada
uzun zamandan beri faydalı çalışmalar yapmaktadır (s.232). Kendisiyle
barışık olan Gülistan’ın bir özelliği de samimiyet ve sadeliktir.
İyiliğin yüceltildiği romanda yazar “iyilik ve ibadet gizli olur”
diyerek samimiyeti vurgulanmaktadır. Eserde Mevlit okutulması
övülen değerlerdendir (s.268). Yas tutma da övülen değerlerdendir:
“Yas tutma ölenlerle vedalaşmadır ve herkes yasını tutmalıdır” (s.268).
Hıdırellez’in (Hızır İlyas peygamberin buluşması) milli değerlerde yeri
olduğu gibi dini değerler kapsamında da değerlendirilebilir. Toplu dua
ritüelleriyle paylaşılan acıların insanları iyileştirebileceğine inanılması
önerilmiştir. Romanda “cin” kavramı dini bir kavram olarak değil, zeki
anlamında kullanılmıştır: “cin gibi doğanın bedeli cinle yaşamaktır”.
Hakasça dua okuyarak geçmişe gönderme yapılan eserde bir
bölüm Hakasça kitaptan aynen alıntılanmıştır. Metinler arasılığa
başvurularak anlatım zenginleştirilmiştir. Umay Nine’nin bu Hakasça
parçaları ne zaman, nerede ve nasıl ezberlediğine dair bir bilgi
verilmemiştir ve bu inandırıcılığı zayıflatmaktadır. Aslında Postmodern
romanın inandırmak gibi bir derdi de yoktur zaten. Umay Nine Hakasça
okuduğu duayı Anadolu Türkçesiyle tekrarlar. Dini ritüeller kadar
mitolojik öğelerin de öne çıkarıldığı eserde mitolojik ilahlara dua
yapılmaktadır. Bunun ne kadar inandırıcı olduğu tartışılabilir. Günlük
meselelerden bahsederken ve dua ederken bunlardan dileklerde
bulunmak yazarın fantezisi gibi durmaktadır. Yazar, bunları yaşayan
kültür ve inanç öğeleri olarak görerek onlardan yardım ister, onlara
dualarda bulunur. Eserde kadim kültürümüzde bir inanç sistemi olan
Şamanizm’in hala geçerli olduğu vurgusu yapılmaktadır (s.280).
Yazara göre Defne “Kaman” olarak doğmuştur. Yazar buna inanmış
gibi davranır. Romanın önemli bölümünü bunun üzerine kurar fakat
bugün böyle bir şeye inanmak ve hayatı buna göre sürdürmek gerçekçi
değildir.
Romancı “sesle gelen bal kokusu” ifadesine yer vererek algı
üzerinde durmaktadır. Koku telefonla faksla mesajla ulaşabilir mi?
Sorunun cevabı evet. Yazar da böyle düşünerek ve sesin tınısından o
sesin nasıl ballı olduğunu anlar. O sesle zamanla kurduğumuz paralel
ilişkiler de sesin çağrışım dünyasını oluşturur.
Eserde Hitit inançları övülür. Hititlerde kutsal değerler doğa
temellidir. Kadim kültürler toprağa saygılıdır. Günümüzde toprağın ve
ölümün ucuzlaması eleştirilmiştir. Çorum topraklarında Hititlerin
fısıltıları duyulmaktadır (s.310). Eserde Hitit kültürü ve Tanrısı
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üzerinde durulmuş, “dünyanın en eski tableti” nin burada bulunduğu
belirtilmiştir.
Eserde Aybike, Ayhan gibi isimlerin mitolojiden geldiği
belirtilerek Türk mitolojisi ve gelenek övülmüştür. Romanda halk
inanışlarına yer verilir. “Erenler” ve “Kamlar” farklı canlıların kılığına
girerek insanları sınarlar. Kökümüz olan göklerin altında inançla
bekleme zamanından bahsedilmektedir. Gök Tanrı dininin bir kalıntısı
olarak romanda dikkat çekmektedir. Romanda dua etmek,
önemsenmiştir: “Dua, acıları kırar, umutları artırır. Herkesin duası
kendisine” (s.494) dir.
Göklerin bilgeliği önemlidir. Eski Türklerde Gökyüzü yurttur.
Göklerin direği Kutup yıldızıdır, onun sesini duymak gerekir, o
parladığı sürece yeryüzünde umut vardır: “Gökten umudu kesmemek
lazımdır, gökle küslük bitmeli, göğe bakmalıdır” (s.497). Hayvanlarla
konuşma ve onlara iyi davranma Umay Nine’nin geyikle konuşması
şeklinde romanda söz edilmiştir (s.500). Aynı zamanda kadim
kültürümüzde var olan Kaman/Şaman anlayışındaki bazı özellikler
Umay Nine üzerinden anlatılmaktadır. Umay Nine uykuya vardığında
etraftakiler telaşa düşerlerken, yazar “Kamlar ruha alkış için uyurlar
(s.501) diye bunun sıradan bir uyku olmayıp bir alkış olduğunu belirtir.
Romanda inanç özgürlüğü yüceltilen değerlerdendir. Kimse
inancından ve düşüncesinden dolayı suçlanamaz. Kemal ve Çelebi
Akın Kaman herkesi dinleyen, inancından ve düşüncesinden dolayı
kimseyi suçlamayan biridir. Romancı onun idealizmi üzerinden öne
çıkarılan değerleri ele alıp işlemiştir. Umudun alkışlandığı eserde
“insandan da umut kesmemeli” (s. 511) denilmektedir.
7. Ahlaki Değerler:
Romanda ahlaki birçok değer dile getirilmiştir. Bunların
başında da “doğru söylemek, yalan söylememek” gelmektedir.
Romanda “sabır ve dürüstlük" övülmüştür: “İnsanlar doğru olmalılar.
Sonuç ne olursa olsun insan yalan söylememelidir” (s.244). Umay Nine
torunu Defne Kaman’a babasının evden çekip gitmesi konusunda yalan
söylemiştir. Bu onun iyiliği için bile olsa affedilir gibi değildir. Defne
çok bağışlayıcı, hoşgörülü olduğu halde anneannesine kırılmıştır.
Anneannesi tarafından aldatılmış gibi hissetmektedir. Romanda Umay
Nine'ye kırgınlığı uzun uzun anlatılmaktadır. Romanda “Her insan hata
yapabilir, hata insana mahsustur” düsturu Umay Nine örneğinde
gösterilmek istenmiştir: “Ermişler bile hata yapabilir” (s.398), önemli
olan bu hataya rağmen gönülden duyulan pişmanlık ve gönülden
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dilenen aftır. Böylesi af kabul edilmelidir: “Gönülden dilenen af kabul
görür” (s.519).
Eserde ihanet eleştirilmiştir: “İhanet insanı yıkar. Çok güvenilen
insanlardan ihanet görmek yıkıcıdır (s.323). Günahına rağmen
insanları sevmek affetmek övülmüştür” (s.323).
Romanda vurgulanan ikinci öge ‘evrensel insan haklarına riayet
edilmesi’ iken insan haklarına uyulmaması, hakların ihlal edilmesi de
eleştirilmiştir. Adalet duygusunun yeterince anlaşılmadığı vurgulanan
romanda “dizilerden öğrenilmiş adalet” yerilmiştir (s.448).
İyi ana-baba olmak, çelebilik, bilgelik ve vicdan övülen
değerlerdendir: “canlı ve sağlam bir vicdan kalmış” (s.143). Yazara
göre “başkalarına yardımcı olmak, başkalarının derdiyle dertlenmek
ahlaki bir davranıştır”(s.232). Defne Kaman’ın babası ve ikinci eşi
otizmle mücadele eden bir dernek kurmuşlar, orada faydalı çalışmalar
yapmaktadırlar. Onların bu davranışı romanda öne çıkarılan değerler
olarak dikkatlere sunulmuştur. Yardım sever olmak, otizmle mücadele
etmek iyi birer davranıştır: “Otizmli çocukları korumak, tohumu
korumak önemlidir” çünkü ‘çocuk ve tohum’ milletin geleceği olarak
öne çıkarılmıştır.
Kavramlara
yeni
değerler
ve
ifadeler
yüklemek,
Postmodernizmde çok yapılan şeylerdir. Yazar “korkunun ecele
faydası yok” ifadesinin yerine ‘korkunun ecele faydası vardır’ şeklinde
değiştirerek korkunun insan hayatındaki etkisini belirtir. Bu konuyu
pekiştirmek için örnek hikâyeler anlatılmıştır. Emniyet Müdürünün
babası Muhtar Ağanın nasıl Kör Ağa olduğu anlatılan romanda
“korkunun ecele faydası yok diye korkuyu görmezden gelmek
tehlikelidir” mesajı verilmiştir (s.302). Körağa Efsanesi Kastamonu
yöresine aittir. Anadolu’da da çeşitlemeleri yapılır. Romanda “kendi
destanını bilmek” (Kendi efsanemizi bilmeliyiz) övülürken, “kendi
destanını bilmeden Yunan, Roma, Kızılderili destanlarını bilmenin
yararı” nın olmadığı vurgulanmıştır (s.303).
Romanda “dik durmak”, “eğilmemek” yüceltilmiştir. Dik
durmak saygısızlık değildir. Eserde “saygınlık” ve “itibar” özellikle
vurgulanmıştır: “İtibar çok çok önemlidir. Parasız güç itibardır. Güç
lanetlidir. İyilik yapan iyilik bulur. Yaralı geyiği kurtaran çiftçinin
tarlasını sürerler ”(s.305). Aynı zamanda “açık sözlülük” de övülen
değerlerdendir. “Başkalarının kusurlarını araştırmak doğru değildir.
Derin kazmaktan korkmalıdır, kimsenin toprağı temiz değildir.
Günahsız insan yoktur” anlayışı ele alınmıştır (s.355).
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Kibrin nasıl kötü bir şey olduğu vurgulanan eserde “İnsan kibri
yüzünden belasını bulmuştur” (s.305) görüşüne yer verilmiştir. Tek tip
hayatı önerenler ve “kendine benzemeyenleri aşağılayanlar da
eleştirilmişlerdir (s.519).
Romanda kadınların sağduyusu övülürken, “insan insana şifa
olur” denilerek, insanın diğer insanlara muhtaç olduğu belirtilmiş,
dahası “Her canlı öbürü için önemlidir” denilerek bu görüş daha ileri
düzeye taşınmıştır.
Eserde sakinlik, basitlik övülürken, acelecilik eleştirilmiştir:
“Ekmek ve su kadar basit ve yalın, lezzetli, büyüleyici ve yaşamaya
değer” (s.313). “Toprağın sesi” ve “çevrecilik” övülürken, modern
hayat eleştirilmiştir. Romanda “Tabiatname” den söz edilerek tabiatın
ne kadar önemli olduğu vurgulanmış, çeşitli vesilelerle Defne
Kaman’ın Hidro Elektrik Santrallerine (HES) karşı takındığı
mücadeleci tavır övülmüştür. Aynı zamanda romanda aile ilişkileri
övülürken, modern hayatın dayattığı parçalanmış aileler ve bozulan aile
ilişkileri eleştirel bağlamda dile getirilmiştir: “Kardeşi olduğu halde
yalnız gibi yaşamak trajiktir” (s.324).
Batıdaki okullarda çalan müzik Louise Bulues’ tur, cazdır. Bu
nedenle Batıda bozulmadan evrensel ses bulmak imkânsız gibidir.
Ancak Güneş Aytan bunu bulanlardandır. Bu nedenle de eserde olumlu
tip olarak idealleştirilmiştir (s. 330). Yazarın idealleştirdiği insanlar
“Doğuyu ve Batıyı aynı anda yaşayanlardır” (s. 331). Romanda “Doğu
ve batıyı aynı anda yaşamak” ideal olarak sunulmuş, sosyolojik,
psikolojik ve dini boyutu düşünülmemiş, Arkeolog Güneş Aytan örneği
verilerek geçilmiştir.
Romanda yüceltilen “zekâ ve tecrübe” de Güneş Aytan üzerinden
verilmiştir: “Bir kadın için satın alınamayacak kadar değerli armağan
bir erkekte bu ikisinin olmasıdır” (s.401). ‘Görgü’ ve ‘saygı’nın
yüceltildiği eserde “Parayla görgü, zulümle saygı olmaz” denilmektedir
(s.414). Romanda “farklılık”, “çeşitlilik”, “aşk”, iyilik”, “serbestlik”,
“dayanışma” yüceltilmiş; “uzmanlaşma ve barış kültürü” övülmüştür.
Sonuç
Dörtlemenin ikinci kitabı olan Toprak, “Toprak Etiği” ve
“Toprak Hakkı”, “Tohumumuza ve Toprağımıza sahip çıkalım” istek
ve arzusunun tez olarak ele almış bir eser olarak dikkat çekmektedir.
Bu romanın en temel teması adından da anlaşılacağı üzere topraktır.
Yazar, toprağın insanı büyütüp-besleyen, kültürünü oluşturan,
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geliştiren ve yaşatan asli unsurlardan olduğunu vurgulayarak toprağa
saygı duymanın gereğini dile getirmektedir.
Su romanında “Su Kitabı” alt bir metin olarak roman içinde yer
aldığı gibi bu romanda da Toprak Kitabı ‘alt metin’ olarak yer
almaktadır. Metinlerarasılığın birçok çeşidinin kullanıldığı romanda üst
kurmaca Defne Kaman’ın maceraları etrafında şekillenmektedir.
Toprak Kitabına göre “Toprak canlıdır. Toprak varlığın ta özüdür”.
Romanda kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları, hasta hakları,
özgürlük, gazetecilik, yazarlık, tarih bilinci, tarihin yağmalanmasına
engel olmak gibi alt temalar ele alınmıştır. Romanda ayrıca “Geleneğe
bağlı insanların toprağın dilinden daha iyi anlayacağı düşüncesi”
vurgulanmıştır.
Romanda “Şamanlık/Kamanlık” kadim kültürümüzün bir
unsuru olarak değil yaşayan kültür unsuru olarak sunulmuştur. Bununla
beraber geçmişi öğrenerek onun güzelliklerini ortaya çıkarmak ama
bunu yaparken bugüne taşınacak olan güzellikleri vurgulayarak
gündeme taşımak da romanın öncelikli amaçlarından biridir. Yukarıda
saydığımız ‘değerler ve karşıtları’ romanın birçok yerinde tekrar tekrar
zikredilmektedir. Yazar okuyucuya fazla bir şey bırakmadan öne
çıkardığı ve övdüğü/alkışladığı değerlerle yerdiği/kargışladığı unsurları
bir arada vermektedir. Romanda ‘değerler ve karşıtları’ Defne Kaman
özelinde topluca “uyumsuz, ayrıksı, uçrak, Japonya’ya yunus
katliamına karşı eyleme gitmeler, HES’ lere karşı köylü kadınlarla
dayanışma eylemlerine katılmalar falan? Şeklinde sıralanmaktadır.
Annesinin “Bir kadının nasıl yaşayacağını hiç bilmiyor” eleştirisine
Umay Nine “genç bir kadına nasıl yaşayacağını kendinden başka kim
buyurabilir Ayten? (…) Sen şükret ki, Defne gibi hayatı sahiden
yaşayan bir kutlu evladın var” (Uzuner 2016: 518) cevabını verir.
Övülen ve yerilen unsurlar hep bir arada verilirken bazı ifadeler
romanda slogan olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan Ankara’dan
gelen gençlerin taşıdığı dövizler dikkat çekicidir: “Özgür basın
susturulamaz”, “Tabiat bizim, tarih bizim”, “Anadolu hepimizin”,
“Tohum hayattır”, “Yerli tohum kullanacağız”, “Taşlama sosyal bir
eleştiridir”, “Halk âşıklığı geleneği yaşatılmalıdır”, “Kadın âşıklar
şöleni yapılmalıdır” (Uzuner 2016: 529). Âşıklar şöleninden örneklere
yer verilen eserde Âşık Gülsüm Kahramani ve Anadolu demokrasi
şenliği dile getirilmektedir. Ayrıca eleştirel bir anlatımla yazar, Defne
Kaman, Umay Nine, Kemal, Güneş Aytan, Karaca, Emniyet Amiri
Körağaoğlu vasıtasıyla bir yandan övülmesi, örnek alınması gereken
hususlara dikkat çekerken diğer yandan toplumdaki yanlış
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yönlendirmeleri,
yermektedir.

istismarları,

sahtekârlıkları

ve

sahtekârları

Toprak romanında söz konusu değerler övülürken alt
kategorilere de değinilmiş her bir değer, karşıtıyla birlikte, olumluolumsuz olarak verilerek eserde alkış /övgü ve kargış /yergi birlikte
verilmiştir. Böylece yazar yapılması gerekenlerle yapılmaması
gerekenleri aynı anda vererek problemleri tartışmalı olarak ortaya
koymuştur. Su romanında olduğu gibi bu romanında da konuyu
karşılaştırmalı olarak, değerler ve karşıtları bağlamında işlemiştir.
Yazarın söyleyecek çok sözü olduğu için olsa gerek ki her iki romanda
da bir vesile bulup hemen her şeyi bir arada söylemiş, aktarımcılar
vasıtasıyla tavsiyelerde ve telkinlerde bulunmuş, okuyucuya fazla bir
şey bırakmamıştır.
Adı geçen romanlar değerler aktarımı bağlamında lise, lisans ve
yüksek lisans öğrencileri için oldukça faydalı olacağı gibi hemen her
yaşta ve her seviyedeki okuyuculara da bir farkındalık yaratmak için
son derece faydalı olacaktır.
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SÖZCÜK BİLGİSİ İLE YAZMA DUYARLILIĞI ARASINDAKİ
İLİŞKİ
THE REALTIONSHIP BETWEEN WORD KNOWLEDGE AND
WRITING SENSITIVITY
Nihat BAYAT
Özet
Bu araştırmada, sözcük bilgisinin yazma duyarlılığını ne ölçüde yordadığını
saptamak amaçlanmıştır. Bunun için sözcüklerin değerine ve yazma
duyarlılığına odaklanılmıştır. Sözcüklerin değeri, onların anlamsal
özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmayı ve kullanım sırasında bunu dikkate
almayı içerir. Yazma duyarlılığı ise metin üretimi sırasında metnin
oluşumunda rol oynayan okur, konu, amaç, dil kullanımı, vb. birimleri
bilmeye ve yazarken bunlara ilişkin gerekli tepkiyi vermeye gönderimde
bulunur. Yazma edimi sırasında yürütülen işlemler yalnızca sözcüklere
yönelik değildir. Buna karşın yazma çalışmalarında öğrencilere verilen
geribildirimlerde sözcüklere ilişkin düzeltmeler diğer birimlere oranla önemli
bir yer kaplamaktadır. Bu nedenle sözcük bilgisinin yazmayı ne düzeyde
yordadığının araştırılmaya değer bir konu olduğu düşünülmektedir. Bu
araştırmada bu nokta üstünde durulmuştur. Araştırmanın katılımcılarını
Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğrenimlerini sürdüren tüm sınıf düzeylerinden
toplam 167 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, Sözcüklerin Değerlerine İlişkin
Farkındalık Düzeyi Testi ve Yazma Duyarlılığı Ölçeği ile toplanmıştır.
Verilerin çözümlenmesinde regresyon analizi kullanılmıştır. Çözümlemeler
sonucunda sözcük bilgisinin yazma duyarlılığını yordamadığı saptanmıştır.
Buna dayanarak yazma çalışmalarının sözcük bilgisine indirgenmemesi ve
sözcük dışındaki metinsel birimleri de dikkate alarak yürütülmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sözcük bilgisi, yazma duyarlılığı, yazma, metin üretimi,
değer kavramı.

Abstract
In this research, it is aimed to determine the extent to which the word
information predicts the writing sensitivity. For this reason, it focuses on the
value of words and the sensitivity of writing. The value of the words includes
having knowledge of their semantic properties and taking this into account
during use. Writing sensitivity is to know and react to the units such as
audience, subject, purpose, language use, etc. which play a role in the
formation of the text during text production. The operations performed during
the writing are not only toward the words. On the other hand, in the feedback
given to the students in the writing studies, the word corrections take an
important place compared to the other units. For this reason, it is worth
investigating to what extent word knowledge predicts writing. The current
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research focuses on this point. The participants comprise of 167 students in
total. All participants are in Turkish Language Department from different
grades at a university in Turkey. The data were collected by Test of Awareness
Levels Regarding the Values of Words and Writing-Sensitivity Questionnaire.
Regression analysis was used in the analysis of the data. It was determined
that the word knowledge did not predict the writing sensitivity as a result of
the analysis. Based on this, it is proposed that the writing exercises should not
be reduced to vocabulary and should be carried out taking into account the
textual units outside the word.
Key Words: Word knowledge, writing sensitivity, writing, text production,
value concept.

Giriş
Yazma, sözcüklerle gerçekleştirilen bir dil becerisidir. Yazılı bir
metnin somut ve algılanabilir bir varlık kazanması sözcüklerin
kullanımıyla olanaklıdır. Sözcükler, yazarın belleğindeki düşünceleri
kağıt üstüne taşıyarak yazılı metin durumuna gelir. Yazma, bu
özelliğinden dolayı kimi zaman sözcüğe indirgenerek değerlendirilir
(Zimmerman, 1997). Ancak yazılı bir metni, salt sözcük yığını olarak
algılamak doğru değildir. Sözcükler, metnin oluşumuna aracılık eden
dilsel birimlerdir. Bundan dolayı yazılı metin sözcüklerle gerçekleşse
de sözcüğün ötesinde bir kurgunun sonucudur.
Yazmanın doğasına ilişkin yapılan tanımlamalar, onu bütün
bileşenleriyle ve bunların işleyiş özelikleriyle betimlemeye çalışır. Söz
konusu tanımlamalar arasında kapsamlı bir nitelik taşıyan süreç
yaklaşımı, yazma ediminin hangi koşullarda ve nasıl gerçekleştiğini
ortaya koyar. Yazmaya ilişkin gereken bilgi ve becerileri belirlemeye
çalışır. Yazarın yazmaya yönelik duyarlılığı, sürece dayalı yaklaşımın
betimlediği birimler üstünden izlenebilir. Metnin oluşum sürecinde
yazar okuru, amacı, dil kullanımını, sözcükleri, vb. öğeleri dikkate alır
ve bunlara ilişkin gerekli işlemleri yürütürse yazmanın başarıyla
sonuçlanacağı öngörülebilir. Sözcüklerin bu birimler arasında
diğerlerine oranla daha görünür olmasından dolayı daha önemli
olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. Bu bakımdan sözcük bilgisinin
yazma duyarlılığını ne ölçüde yordadığını belirlemenin önemli bir
bulgu olacağı düşünülmektedir.
Yazma becerisi, kapsamlı ve karmaşık işlemler dizisini bir
arada ve uyumlu biçimde yürütmeyi gerektiren bir dil becerisidir.
Yazmanın dizgesel yapısına bütüncül olarak bakıldığında bu becerinin
biçemsel, işlevsel ve dilbilgisel özellikler taşıdığı; metin üretimine
ilişkin boyutlar içerdiği ve ardalan bilgisi, bellek, algılama, amaç ve
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sözbilimsel örüntüyle gerçekleştiği görülür (Grabe ve Kaplan, 1996).
Birçok birime ve bunların kullanımına ilişkin bilgi ve beceriler
yazmayı diğer dil becerilerinden ayırır. Öğretim etkinliklerinde yazma
ediminin karmaşık yapısını tüm yönleriyle değerlendirmek yerine
yalnızca kimi birimlerinin dikkate alınması ya da kimi boyutlara
gereğinden fazla önem verilmesi yazma ediminin doğasıyla
bağdaşmaz.
Yazmaya ilişkin algılar, ona yönelik yaklaşımlardan
anlaşılabilir. Bu yaklaşımlar genel olarak ürün ya da süreç boyutunda
temellenir. Ürün temelli yaklaşım, yazılı metin ortaya çıktıktan sonra
başlayan işlemlerden söz eder. Uygun sözcük kullanımı, sözdizim ve
bağdaşıklık araçları bu yaklaşımda öncelenen noktalardır (Pincas,
1982). Süreci odağa alan yaklaşımda ise metin ortaya çıkmadan önce
yazarın seçimleri ve davranışları üstünde durulur. Yazma edimi
sırasında kullanılacak düşüncelerin üretimi, bunlara ilişkin veri
toplanması, metnin oluşturulması ve okura iletilmesi önem verilen
boyutlardır (Tribble, 1996). Sürece dayalı yaklaşım, yalnızca ürünü
odağa alma yerine yazmayı geniş biçimde değerlendirir.
Yazma ediminin başarılı biçimde gerçekleşmesi, iyi bir metnin
ortaya çıkmasını sağlayan bütün birimlerin farkında olmayı ve bunları
amaca uygun biçimde kullanmayı gerektirir. Yazarın ilgili birimlere
karşı farkındalık düzeyi, onun yazma duyarlılığını belirler. Buna
dayanarak yazma duyarlılığı "metni oluştururken yazma bileşenlerini
dikkate alma, metni bu bileşenler açısından belirlenen hedefe yönelik
yapılandırma ve metinde aksayan herhangi bir şey varsa gözden
geçirme aşamasında bunları düzeltme yönünde tepki verme" (Bayat ve
Şekercioğlu, 2014: 284) olarak tanımlanır. Dolayısıyla yazma
duyarlılığına sahip bireyin yazma bileşenlerini bilmesi ve başarılı bir
metin üretmek için bunları işleyebilmesi beklenir.
Yazma duyarlılığı, sürece dayalı yazma yaklaşımının belirttiği
birimler üstüne temellenir. Sürece dayalı yazma yaklaşımında yazma
üç boyutta betimlenir (Flower ve Hayes, 1981). Bunlar görev alanı,
uzun süreli bellek ve yazma sürecidir. Görev alanı metinle ilgili
unsurları ve sözbilimi; uzun süreli bellek konuyu, okuru ve diğer
birimleri; yazma süreci ise planlamayı, metinleştirmeyi ve gözden
geçirmeyi içerir. Bu yapı, görüldüğü gibi yazma işlemi başlamadan
önceki gerekliliklere ve hazırlıklara işaret eder. Sürece dayalı
yazmada yazma süreci, yazma işlemlerinden yalnızca biridir. Flower
ve Hayes'e (1981) göre bu süreç hazırlık, taslak yazımı ve gözden
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geçirme aşamalarından oluşur. Metnin somutlaşmasını sağlayan
sözcükler, yazma sürecinde başvurulan dilsel birimlerdendir.
Yazma sürecinin tüm aşamalarında sözcük seçiminin önemli bir
rolü olduğu vurgulanır (Flower ve Hayes, 1984). Yazar, metin üretimi
sırasında sürekli biçimde sözcüklerle işlem yapar. Sözcüğün kullanımı
yanında diğer sözcüklerle kurduğu ilişkileri denetler, bunun
sonucunda da kabul ya da reddeder. Bütün bu işlemler çalışan bellekle
gerçekleştirilir. Çalışan bellek, uzun süreli bellekte depolanan
metinsel birimlerle işlem yapar. Hayes (1996) konu, tür, okur ve diğer
önemli birimlerin uzun süreli bellekte depolandığını belirtir. Sözcükler
bunlardan biridir. Sözcüklerin anlamsal ve kullanımsal boyutları
çalışan bellek aracığıyla oluşturulan metnin bağlamı içinde
değerlendirilir.
Sözcük bilgisi, yalnızca bilinen sözcük sayısı ile ölçülebilen bir
olgu değildir. Bir sözcüğün bilinmesinin ne anlama geldiği birçok
boyutla tanımlanmaktadır. Stahl ve Fairbanks (1986) tanımsal ve
anlamsal bağlam yanında sözcüğe ilişkin derin bilgiye ve karşılaşma
sıklığına da dikkat çeker. Aynı biçimde Nation (1990) sekiz farklı
ölçütten söz eder. Sözcüğün yazılı ve sözlü biçimlerini, tümcedeki
kullanımını, kullanım sıklığını, kavramsal anlamını, ne zaman ve nasıl
kullanıldığını bilme bu ölçütlerden bazılarıdır. Yazılı bir metinde
sözcükler diğer sözcüklerle bağlantılı biçimde değerlendirildiğinden
anlamsal ve bağlamsal boyutlarının daha öncelikli olduğu
düşünülebilir. Bu nokta, sözcüğün değeriyle ilgilidir.
Sözcüğün değeri, onun bağlamsal ve kullanım özelliklerine
gönderimde bulunur. Saussure (1998), değer kavramına ilişkin
saptamalarında onun anlamdan farklı bir şey olduğunu ve sözcüklerin
ya da dil göstergelerinin birbirleri ile kurdukları bağıntıda yer aldığını
belirtir. Saussure'ün belirlemeleri, metin üretimi sürecinde sözcükleri
kullanan birinin gerçekte onun anlamsal özelliklerinin ötesine geçerek
kullanım boyutuyla işlemlediğine işaret eder. Başka bir deyişle,
bireyin sözcüklerin değerine ilişkin bilinç ve bilgisinin sözcüğün
anlam bilgisi yanında onu nasıl kullanabileceğinin bilgisini de
içerdiğini gösterir.
Sözcüklerin öğretimine ilişkin çalışmalar çoğunlukla onların
biçim, anlam ve kullanım özelliklerine odaklanır (Nation, 1990).
Kullanım boyutu, ilk iki boyutu kapsar ve sözcüğün değeriyle
ilişkilidir. Metin üretiminde sözcüğün anlamsal niteliği işlevini yerine
getirse de kullanım açısından bir sorun yaratıyorsa bu durum okura bir
kusur olarak yansır. Fletcher (1993), zengin bir sözcük dağarcığının

Nihat Bayat

| 101

yazarın kağıt üstüne zengin düşünceler yansıtmasına olanak tanıdığını,
ancak önemli olan şeyin egzotik sözcükler değil, doğru sözcükler
kullanmak olduğunu belirtirken bu noktayı sezdirir. Bu nedenle yazma
sürecinde iyi bir metin üretmek için yazarın doğru sözcükleri doğru
biçimde kullanmasının bir zorunluluk olduğu ileri sürülebilir.
Sözcüklere verilen önemin boyutu yazma türlerine yönelik
tanımlarda ve belirlemelerde de kendini gösterir. Quandt (1983),
yazma sürecinde bir yaratıcılığın bulunduğunu, bunun da öğrencinin
belleğindeki sözcükleri doğal biçimde kullanması anlamına geldiğini
belirtir. Myles (2002) de aynı biçimde yazma çalışmalarında
öğrencilerin ürettiği içeriği zengin metinlerin sözcük açısından daha
hatalı olduğu ve bunun da metnin iletişimsel boyutunu sorunlu
duruma getirdiğini belirterek sözcüklerin yazmadaki önemini sezdirir.
Reimer (2001) ise yazma etkinlikleri sırasında öğretmenler sözcük
seçimi ve benzeri noktalarda çaba gösterdiğinde öğrencilerin yazmaya
cesaretlendiğini ileri sürer. Sözcüğe ilişkin bu algı, uygulama
çalışmalarındaki bulguların yorumlarını da temellendirir.
Yazmaya yönelik yapılan çalışmalarda sözcüklerle ilgili
hatalara önemli bir vurgu görülür. Bu anlayış hem öğrencilerde hem
öğretmenlerde sözcük kullanımının yazma ediminde temel olduğu
algısı yaratır. Söz gelimi, Ülper'in (2011) yaptığı bir araştırmada lise
ve üniversite öğrencilerinin metnin küçük yapısına ilişkin özellikler
arasında en çok sözcüklerle ilgili bir nitelik olan eksik sözcük
kullanımıyla ilgili dönüt almak istediklerini belirtmeleri bunun
işaretlerindendir. Ülper'in (2012) bir diğer çalışmasında da aynı
biçimde öğretmenlerin yazma çalışmalarında öğrencilere en çok
uygun sözcük seçimi noktasında geribildirimde bulunduğu
saptanmıştır. Bu araştırmaların sonucu, yazma çalışmalarında sözcüğe
yönelik bakış açısını yansıtma bakımından dikkate değerdir.
Öğrencilerin yazılı metinlerde genellikle sözcüklerle uğraştığını
gösteren başka çalışmalar da göze çarpar. Özbay'ın (2008)
araştırmasına katılan öğrenciler yazma düzeltmelerini çoğunlukla
yüzey yapıda yer alan sözcükler üstünde gerçekleştirmiştir. Bununla
beraber Silva (1993) da yazarların yabancı bir dile yazarken dilbilgisi
kuralları ile birlikte yabancı sözcüklere müdahalede bulunma
eğiliminde olduklarını bulgulamıştır. Bu çalışmalar da aynı biçimde
yazmaya ilişkin algıda sözcüklerin ağırlık noktasını oluşturduğunu
göstermektedir.
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Yukarıdaki bilgiler, bağlı olarak yazma çalışmaları açısından
alanyazında sözcüğe geniş bir yer verildiğini gösterir. Bu durumun
bilimsel açıdan doğrulanması önemli bir boşluğu doldurabilir. Bu
nedenle bu araştırmada sözcük bilgisinin yazma duyarlılığını ne
ölçüde yordadığını belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma, betimsel niteliklidir ve ilişkisel tarama modelindedir.
İlişkisel tarama modelinde en az iki değişken arasındaki etkileşimin
varlığını ve bunun düzeyini saptama amaçlanır. Bu modelde, başka bir
deyişle var olan bir durum betimlenir (Karasar, 2000). Sözcük
bilgisinin yazmayı yordayıp yordamadığını belirlemeyi amaçlayan bu
araştırma da aynı nedenle ilişkisel tarama modelindedir.
Katılımcılar
Araştırmanın
katılımcılarını
167
öğretmen
adayı
oluşturmaktadır. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler aşağıdaki
tablolarda verildiği gibidir. Tablo 1’de katılımcıların cinsiyetlerine
ilişkin dağılım sunulmuştur.
Tablo 1. Cinsiyete ilişkin dağılım
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

f
119
48
167

%
71,3
28,7
100,0

Tablo 1 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan öğretmen
adaylarının 119’unun (%71.3) kadın, 48’inin (%28.7) erkek olduğu
görülmektedir.
Tablo 2’de katılımcıların sınıf düzeylerine ilişkin dağılım
sunulmuştur.
Tablo 2. Sınıf düzeyine ilişkin dağılım
Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
Kayıp veri
Toplam

f
55
47
44
19
2
167

%
32,9
28,1
26,3
11,4
1,2
100,0
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Tablo 2 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan öğretmen
adaylarının 55’inin (%32.9) 1. sınıf, 47’sinin (%28.1) 2. sınıf, 44’ünün
(%26.3) 3. sınıf, 19’unun ise (%11.4) 4. sınıf öğrencisi olduğu
görülmektedir.
Tablo 3’de katılımcıların “Metin niteliğinde bir yazıyı ne
sıklıkta yazarsınız?” sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin dağılım
sunulmuştur.
Tablo 3. Yazma sıklığı
Sıklık
Haftada bir
Ayda bir
Altı ayda bir
Yılda bir
Kayıp veri
Toplam

f
34
73
31
24
5

%
20,4
43,7
18,6
14,4
3,0

167

100,0

Tablo 3 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan öğretmen
adaylarının 34’ünün (%20.4) haftada bir, 73’ünün (%43.7) ayda bir,
31’inin (%18.6) altı ayda bir, 24’ünün ise (%14.4) yılda bir metin
niteliğinde bir yazı yazdığını belirttiği görülmektedir.
Tablo 4’de katılımcıların “Ne sıklıkta kitap okursunuz?”
sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin dağılım sunulmuştur.
Tablo 4. Okuma sıklığı
Sıklık
Haftada bir
Ayda bir
Altı ayda bir
Kayıp veri
Toplam

f
74
83
9
1

%
44,3
49,7
5,4
,6

167

100,0
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Tablo 4 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan öğretmen
adaylarının 74’ünün (%44.3) haftada bir, 83’ünün (%49.7) ayda bir,
9’unun (%5.4) altı ayda bir kitap okuduğunu belirttiği görülmektedir.
Tablo 5’de katılımcıların “Ne sıklıkta süreli yayın (gazete,
dergi vb.) okursunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlara ilişkin dağılım
sunulmuştur.
Tablo 5. Süreli yayın okuma sıklığı
Sıklık
Günlük
Haftalık
Aylık
Üç aylık ve daha geniş
Kayıp veri
Toplam

f
21
46
50
49
1

%
12,6
27,5
29,9
29,3
,6

167

100,0

Tablo 5 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan öğretmen
adaylarının 21’inin (%12.6) günlük, 46’sının (%27.5) haftalık,
50’sinin (%29.9) aylık, 49’unun (%29.3) üç aylık ve daha geniş
sıklıkta süreli bir yayın okuduğunu belirttiği görülmektedir.
Tablo 6’da katılımcıların not ortalamalarına ilişkin dağılım
sunulmuştur.
Tablo 6. Not ortalaması
Not Ortalaması

f

%

1.50-2.00

7

4,2

2.01-2.50

35

21,0

2.51-3.00

60

35,9

3.01-3.50

48

28,7

3.51-4.00

5

3,0

Kayıp veri

12

7,2

167

100,0

Toplam
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Tablo 6 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan öğretmen
adaylarının 7’sinin (%4.2) not ortalamasının 1.50-2.00 aralığında,
35’inin (%21) not ortalamasının 2.01-2.50 aralığında, 60’ının (%35.9)
not ortalamasının 2.51-3.00 aralığında, 48’inin (%28.7) not
ortalamasının 3.01-3.50 aralığında, 5’inin (%3) not ortalamasının
3.51-4.00 aralığında olduğu görülmektedir.
Veri toplama araçları
Verilerin toplanması için iki farklı araç kullanılmıştır.
Bunlardan biri Yazma Duyarlılığı Ölçeği, diğeri ise Sözcüklerin
Değerlerine İlişkin Farkındalık Düzeyi Testi'dir.
Yazma Duyarlılığı Ölçeği, Flower ve Hayes'in (1981) sürece
dayalı yazma yaklaşımına dayanarak Bayat ve Şekercioğlu (2014)
tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 37 maddeden oluşmakta, 5'li
derecelendirmeli ve tek faktörlü bir ölçektir. Ölçekte yer alan
maddelerin faktör yük değerleri .48 ile .75 arasında değişmektedir ve
tek faktörlü yapının toplam varyansa olan katkısı %39.25’tir. Yapı
geçerliliğine ilişkin ek kanıt elde etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı
faktör analizi (DFA) sonucunda tüm t değerleri manidar, maddelerin
standardize edilmiş katsayıları .46 ile .74 arasında ve hata varyansları
ise .45 ile .78 arasında, 2/sd=2.07, RMSEA=.054, NNFI=.98 ve
SRMR=.051 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısını
belirlemek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve alfa
katsayısı .96 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla ölçeğin güvenirlik
yüksek olduğu söylenebilir. Cronbach Alfa katsayısı bu araştırmada
yer alan katılımcılar için de hesaplanmış ve .937 olarak belirlenmiştir.
Bu değer, yazma duyarlılığı ölçeğinin bu araştırmanın katılımcıları
için de kullanılabilir olduğunu ortaya koyar.
Sözcüklerin Değerlerine İlişkin Farkındalık Düzeyi Testi ise
sözcüklerin kullanım özelliklerine odaklanan bir başarı testidir.
Ölçekte 31 madde bulunmakta ve maddeler çoktan seçmeli sorulardan
oluşmaktadır. Geçerlilik çalışması Lawshe tekniği ile yürütülen
ölçekteki maddeler için 10 farklı uzmandan görüş alınmış ve yalnızca
tüm uzmanların üstünde uzlaştığı maddeler kullanılmıştır. Ölçeğin
güvenirlik hesaplaması ise KR21 üzerinden yapılmış ve güvenirlik
sayısı .829 olarak belirlenmiştir (Bayat ve Ülper, 2014). Belli bir
bağlamda aynı anlama gelen sözcüklerin kullanım farkına odaklanan
ölçekten örnek bir madde aşağıdaki gibidir:
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Uygarlaşmanın en geçerli dayanağı insanın özünden gelir.
Çünkü insanoğlunun uygarlığa doğuştan bir ............... vardır.
A.

temayülü

B.

meyli

C.

eğilimi (doğru yanıt)

D.

yönelimi

Bu araştırmada yazma duyarlılığı yüksek öğrencilerin
yazmada başarılı olduğu varsayılmıştır. Aynı biçimde sözcüklerin
değerine ilişkin farkındalığı yüksek olan öğrencilerin de sözcük
bilgisinin iyi durumda olduğu düşünülmüştür. Ölçeklerin her ikisi de
ölçtüğü becerilerde ileri düzeyde bir noktaya odaklanmaktadır.
Çalışmada bu iki ölçeğin kullanılmasının nedeni budur.
Verilerin Çözümlenmesi
Çözümlemelere başlamadan önce kayıp değerler incelenmiştir,
ölçeğe ilişkin veri setinde bulunan kayıp değerlere ortalama
atanmıştır. Daha sonra uç değerler incelenmiştir, 50 ve 104 numaralı
katılımcı veri setinden çıkarılmıştır.
Alt-üst
grup
madde
analizlerinin
yapılabilirliğinin
belirlenebilmesi için testten alınan toplam puanların dağılımının
normalliği incelenmiştir. Daha sonra regresyon analizinin varsayımı
gereği ölçekten alınan toplam puanların dağılımlarının normalliği
incelenmiştir. Sırasıyla Sözcüklerin Değerlerine İlişkin Farkındalık
Düzeyi Testi ve Yazma Duyarlılığı Ölçeği’nden alınan toplam
puanlara ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Betimsel İstatistikler
Test

Ölçek

165

165

Ortalama

14,7394

153,7165

Medyan

15,0000

155,0000

15,00

160,00

3,17171

15,69391

10,060

246,299

N

Mod
Std. Sapma
Varyans
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-0,412

-0,212

Çarpıklık K. Std. Hatası

0,189

0,189

Basıklık Katsayısı

0,125

-0,332

Basıklık K. Std. Hatası

0,376

0,376

Ranj

17,00

74,00

Minimum

4,00

111,00

Maksimum

21,00

185,00

Tablo 1 incelendiğinde, iki farklı toplam puan için de ortalama,
mod ve medyanın birbirine yakın değerler aldığı, çarpıklık ve basıklık
katsayılarının ±1 sınırları içinde kaldığı görülmektedir. Bu durum
dağılımların normal dağılımdan sapmadığının göstergesidir.
Şekil 1’de iki farklı toplam puan için histogramlar sunulmuştur.

Şekil 1. Toplam Puanlara İlişkin Histogramlar
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Tablo 1 ve Şekil 1 birlikte incelendiğinde alınan toplam
puanların dağılımlarının normal olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Çalışma
grubundaki
bireylerin
Yazma
Duyarlılığı
Ölçeği’nden aldıkları puanların güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla
hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Yazma Duyarlılığı Ölçeği’nin güvenirliği

Yazma
Duyarlılığı Ölçeği

Cronbach's
Alpha

Madde
Sayısı

0,937

37

Yazma Duyarlılığı Ölçeği’nde yer alan maddelerin tümüne ait
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı incelendiğinde, ölçekten alınan
puanların güvenirlik derecesinin yüksek olduğu sonucuna
varılmaktadır (Özdamar, 2004).
Sözcüklerin Değerlerine İlişkin Farkındalık Düzeyi Testi,
sözcük bilgisine ilişkin ileri bir düzeye odaklandığından testin
geçerlilik güvenirlilik çalışmaları bu araştırmanın katılımcıları için
ayrıca yapılmıştır. Alt üst %27’lik grup belirlenirken 165 kişinin
%27’si belirlenerek 45’er kişilik alt ve üst gruplar oluşturulmuştur. Alt
üst %27’lik gruptan elde edilen madde güçlük ve madde ayırtedicilik
indeksleri ile tüm gruptan elde edilen madde varyansı, madde standart
sapması, madde çarpıklık katsayısı ve madde basıklık katsayısı
sırasıyla Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Madde İstatistikleri
Madde İstatistikleri
Sj

α3

α3

α4

1

0,222 0,356 0,157 0,396

1,564

0,453

16

0,667

0,400 0,216 0,465 -0,817

-1,350

2

0,778 0,267 0,180 0,425 -1,267 -0,399

17

0,467

0,089 0,236 0,486

-1,750

3

0,222 0,178 0,168 0,410

1,419

0,013

18

0,978

0,044 0,036 0,191 -4,915 22,438

4

0,211 0,289 0,145 0,381

1,727

0,994

19

0,433

0,333 0,251 0,501

0,126

-2,009

5

0,789 0,333 0,141 0,376 -1,786

1,203

20

0,233 -0,067 0,157 0,396

1,564

0,453

6

0,656 0,022 0,219 0,467 -0,785 -1,401

21

0,667

0,489 0,198 0,445 -1,053

-0,902

7

0,400 0,444 0,242 0,491

22

0,500

0,289 0,251 0,501

0,126

-2,009

8

0,822 0,311 0,105 0,325 -2,379

3,708

23

0,011

0,022 0,019 0,136

7,163 49,937

9

0,633 0,378 0,233 0,482 -0,577 -1,688

24

0,478

0,200 0,252 0,502

0,000

-2,025

10

0,500 0,333 0,251 0,501 -0,076 -2,020

25

0,178

0,222 0,129 0,359

1,969

1,899

11

0,656 0,333 0,227 0,476 -0,664 -1,579

26

0,322

0,200 0,233 0,483

0,567

-1,700

12

0,811 0,111 0,172 0,415 -1,374 -0,115

27

0,611

0,378 0,233 0,482 -0,577

-1,688

13

0,400 0,356 0,236 0,486

0,521 -1,750

28

0,044

0,044 0,053 0,231

14

0,300 0,333 0,229 0,478

0,635 -1,617

29

0,611

0,067 0,240 0,490 -0,439

-1,830

15

0,544 0,467 0,241 0,491 -0,428 -1,840

30

0,222

0,267 0,189 0,434

1,166

-0,650

31

0,300

0,156 0,219 0,467

0,785

-1,401

Madde

pj

rj

pj q

α4 Madde

0,412 -1,853

pj

rj

pj q

Sj

0,521

3,888 13,286
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Tablo 3 incelendiğinde, Sözcüklerin Değerlerine İlişkin
Farkındalık Düzeyi Testi’nde yer alan 1, 3, 4, 14, 20, 23, 25, 26, 28,
30 ve 31 numaralı maddelerin zor; 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22 ve 24
numaralı maddelerin orta güçlükte; diğer maddelerin ise kolay olduğu
görülmektedir.
Madde istatistikleri incelendiğinde, 10 maddenin (3, 6, 12, 17,
18, 20, 23, 28, 29, 31 numaralı maddeler) bu çalışma grubu için
ayırtedici olmadığı (ayırtedicilik katsayıları 0.20’den küçük)
belirlenerek bu maddeler analiz dışı bırakılmıştır. Kalan 21 madde için
toplam puan alınarak regresyon analizine geçilmiştir. Bu maddelerden
alınan toplam puana göre uç değer analizi yapılmıştır. Veri setindeki
uç değerler olan 27, 95, 105, 106 ve 118 numaralı denekler veri
setinden çıkarılmıştır.
Bulgular
Sözcüklerin Değerlerine İlişkin Farkındalık Düzeyi Testi
puanlarının, Yazma Duyarlılığı Ölçeği’nden alınan puanları yordama
durumunu belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları
Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 1. Model özeti ve ANOVA sonuçları
Kareler toplamı
Regresyon

sd

352,742

1

Artık

40040,285

163

Toplam

40393,027

164

R

R2

0,093

0,009

F
1,436

p
0,233

Yordayıcı değişken ile yordanan değişken arasındaki ilişki
0.093 olarak hesaplanmıştır. Bireylerin sözcüklerin değerlerine ilişkin
farkındalık düzeyi, yazma duyarlılıklarına ilişkin varyansın %0.9’unu
açıklamaktadır. Bulunan ilişki ve açıklanan varyans ile regresyon
modeli istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Tablo 2. Regresyon Modeli
Model
1

Sabit
Test

Katsayı

Std. Hata

t

p

146,901

5,817

25,254

0,000

0,462

0,386

1,198

0,233
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Tablo 2’de sunulan, regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin
t testi sonuçlarına göre regresyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlı
değildir.
Analiz sonuçları incelendiğinde, bireylerin sözcüklerin
değerlerine ilişkin farkındalık düzeylerinin, yazma duyarlılıklarının
anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmektedir, F(1, 163)=1.436,
p>0.05.
Buna ek olarak bireylerin Sözcüklerin Değerlerine İlişkin
Farkındalık Düzeyi Testi puanları ile Yazma Duyarlılığı Ölçeği
puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson korelasyon
katsayısı hesaplanmıştır. İlgili değerler Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Sözcüklerin Değerlerine İlişkin Farkındalık Düzeyi
ile Yazma Duyarlılığı arasındaki ilişki
Yazma
Duyarlılığı
Sözcüklerin Değerleri

Pearson Korelasyon
Katsayısı

-0,005

p

0,953

N

160

Tablo 3 incelendiğinde, bireylerin Sözcüklerin Değerlerine
İlişkin Farkındalık Düzeyi Testi puanları ile Yazma Duyarlılığı Ölçeği
puanları arasında çok düşük düzeyde negatif ve istatistiksel olarak
anlamlı olmayan bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0.005, p>0.05).
Sonuç ve Tartışma
Yazma ediminin çok bileşenli ve karmaşık yapısı, yazma
çalışmalarında karşılaşılan sorunların doğru yorumlanmasında
yanılgılara neden olabilir. Yazmayı bütüncül bir bakış açısıyla
betimlemeye çalışan sürece dayalı yazma yaklaşımı, yazarların hangi
bilgi ve becerileri işe koştuğunu, hangi birimleri kullandığını ve
yazarken nasıl bir dizgesel düzenek içinde işlemler yürüttüğünü
göstermesi bakımından önemlidir. Bu yaklaşım üstüne temellenen
yazma duyarlılığı, yazarların yazma sürecinde gerekli birim, bilgi ve
becerilere yönelik farkındalık düzeyine işaret eder. Bu araştırmanın
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sonuçlarına dayanarak, yazarların sözcük bilgisine yönelik
duyarlılıklarının, yazılı olarak ürettikleri metni yordamadığı
söylenebilir. Başka bir deyişle, yazılı bir metnin sözcük bilgisi dışında
birçok bilgi ve becerinin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan, bu
nedenle de sözcüğe indirgenemeyecek dilsel bir yapı olduğu
görülmüştür.
Sözcük bilgisinin yazmayı anlamlı düzeyde yordamaması,
yazma çalışmalarında sözcüğe ilişkin düzeltme geribildirimlerinin
metnin başarılı bir görünüm kazanması için yeterli olmadığını ortaya
koymaktadır. Buna göre, Ülper'in (2011, 2012) çalışmalarında
öğretmenlerin ve öğrencilerin sözcüklere ağırlık vererek yazılı
metinlerini düzeltmeleri belli bir pürüzü giderse de metnin
bütünlüğünü yeterli ölçüde etkilemeyecektir. Çünkü yazma, Flower ve
Hayes'in (1981) ortaya koyduğu ve Grabe ve Kaplan'ın (1996) da
altını çizdiği gibi bilişsel ve dilsel nitelikli birçok bilgi ve beceriye
dayalı olarak yürütülen bir işlemdir. Bunlardan biri ya da birkaçı, çok
boyutlu yazma edimini yordayabilecek durumda değildir.
Araştırmada elde edilen sonuç, deneysel işlemlerin sözcüğün
değer boyutu üstünden gerçekleştirilmesiyle de ilişkilendirilebilir.
Sözcüğün değeri, onun biçimsel ve anlamsal özelliklerini kapsayan
kullanım boyutuna gönderimde bulunur (Yalçın, 2011). Aynı anlama
gelen sözcüklerin kullanımındaki inceliklere ilişkin bilgiyi de
kapsayan değer kavramı, sözcüklerle ilgili ileri düzeyde bir duyarlılığa
işaret eder. Sözcüğün doğru ve etkili kullanımı, onun biçim ve anlam
ayrımlarının da bilincinde olunduğunun bir belirtisidir. Bu nedenle
sözcüğün değeri, sözcüklere ilişkin sözlüklerde karşılaşılmayan, ancak
toplumsal yapı içinde fark edilebilen nitelikleri içerir.
Sözcük bilgisinin yazmayı olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşan çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Duin & Graves, 1987; Henry,
Scott, Wells, Skobel, Jones, Cross & Blackston, 1999; Scott, 2004).
Bu araştırmalarda katılımcıların sözcük bilgisi, sözcük dağarcıklarında
yer alan sözcük sayısı üstünden belirlenmiştir. Bireyler, sözcük
dağarcıklarında yer alan her sözcüğe ilişkin derinlemesine bilgi sahibi
olmayabilir. Bu nedenle çok sözcük bilmek, sözcüklerin değerine
ilişkin bir bilinci ortaya koymaz. Ancak değer boyutu açısından
yapılacak bir belirleme sonucunda sözcük bilgisine sahip bireylerin
sözcüklere ilişkin bir duyarlılığa sahip olduğu söylenebilir. Öyle ki
değer boyutu üstünden yapılacak çıkarımlar, bireylerin sözcüğü tüm
boyutlarıyla içselleştirdiğinin bir göstergesi olarak okunabilir.
Dolayısıyla sözcük bilgisine yönelik bu araştırmadan elde edilen
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sonucun diğer araştırmalardan farklı olmasının nedeni değer
kavramına bağlanabilir.
Sözcük sayısının tersine, değere daha yakın olduğu düşünülen
sözel bellek yazma üstünde daha belirleyici olabilir.
Kimi
kaynaklarda bu noktaya vurgu söz konusudur (McCutchen, 1996;
Swanson & Berninger, 1996). Bu noktayı temel alarak yapılan
çalışmalarda başarılı metin üretemeyen öğrencilerin sözel yeterlilik
açısından da düşük düzeyde olduğu ve bu tür öğrencilerin yazılarının
da nitelik ve nicelik açısından yetersiz olduğu bulgulanmıştır (Bereiter
& Scardamalia, 1987; Cox, Shanahan, & Tinzman, 1991). Özetle,
sözel bellek sözcüklerle birlikte tüm dil dizgesini içerdiğinden
yazmayı doğrudan etkilemesi anlaşılır bir durumdur. Sözcüğün
değerine ilişkin duyarlılık, sözcük sayısı yerine sözel belleğe daha
yakın bir olgudur.
Araştırmadan elde edilen sonuç, yazma ediminin doğası
açısından değerlendirildiğinde şu noktayı da belirtmek gerekir:
Sözcüklerin değerine ilişkin bilgi derinliğinin yazmayı yordamaması,
yazma ediminde sözcüklerin önemsiz ve dikkate alınmaması anlamına
gelmez. Yazma, sonuçta sözcüklerle gerçekleştirilen bir edimdir ve
sözcüksüz bir metin düşünülemez. Ancak yazmayı oluşturan birimler,
bunlara ilişkin bilgi ve beceriler arasında sözcüğün oranı çeşitli
araştırmalarda sezdirildiği düzeyde değildir. Sözcük bilgisi ve
kullanımı kendi içinde dilin önemli bir bileşeni olsa da tek başına
yeterli bir etkiye sahip değildir.
Araştırmadan elde edilen sonuca dayanarak yazma
çalışmalarında yalnızca sözcüğe odaklanmanın yanlış bir düşünce
olduğu söylenebilir. Bu nedenle öğretmen ve araştırmacılardan
yazmaya daha bütüncül bakması, öğrencilere başarılı metinler
yazdırabilmek için her türlü metinsel birimi dikkate alması ve bunu da
metin üretme süreçlerinin doğasına uygun biçimde yapması
önerilmektedir.
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II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE GAYRİMÜSLİM
OKULLARININ İDARİ İŞLEYİŞİNE DAİR BİR
DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE ADMINISTRATIVE FUNCTIONING OF
FOREIGN AND COMMUNITY SCHOOLS IN PERIOD OF
ABDULHAMID II
Tuğrul ÖZCAN
Özet
Osmanlı Devleti idaresindeki gayrimüslim cemaatlerine ait okullar, çoğunlukla
dinî vakıflar veya topluluklara mensup zenginler tarafından kurulurlar ve
finanse edilirlerdi. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’la birlikte gerçekleştirmeye
çalıştığı modernleşme sürecinde söz konusu cemaatler, kendilerine tanınan hak
ve imtiyazlar sayesinde kısa sürede teşkilatlandılar ve ruhani liderleri
vasıtasıyla kendilerine bağlı okulların gerçek yöneticisi ve deneticisi konumuna
geldiler. Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarına
müdahale etme hakkı olmasına rağmen bu okullar, Abdülhamid'in iktidarına
kadar resmî müdahaleye maruz kalmadan patrikhaneler ve hahamhaneler
aracılığıyla yönetildiler. Gayrimüslim cemaat okullarının idaresini üzerlerine
alan ruhani liderler bu yetkiyi Osmanlı Devleti adına değil, millî bir nitelik
kazanmış olan patrikhane, hahamhane ya da eksarhlıklar adına kullandılar. Bu
durum, zaman zaman bazı karışıklıklara ve anlaşmazlıklara yol açtı. Söz konusu
bu makalede, bahsedilen hususlar çerçevesinde, Osmanlı Devleti’ndeki cemaat
ve yabancı okullarının idari işleyişi ele alınarak bu işleyişle ilgili genel bir
değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
modernleşmesi.

Gayrimüslim

cemaatler,

Yabancılar,

Osmanlı

Abstract
The schools belonging to the non-Muslim communities in the Ottoman State
were mostly founded and financed by religious foundations or wealthy
communities. These communities have been organized for a short time thanks
to the rights and privileges granted to them in the process of modernization
which the Ottoman State tried to realize together with the Tanzimat. They
became the real managers and controllers of their schools. through their
spiritual leaders. Although the Ottoman Empire had the right to intervene in
non-Muslim communities and foreign schools, these schools were governed by
patriarchs and rabbis without much official intervention until the rule of
Abdulhamid. Spiritual leaders who have taken over the administration of nonMuslim community schools have exercised this authority not in the name of the
Ottoman State but in the name of the patriarchate, rabbi, or exorcism that gained
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a national character. This has caused some confusion and disputes from time to
time. In this article, a general evaluation of the operation of the communities
and foreign schools in the Ottoman State was carried out in the context of the
mentioned issues.
Key Words: The
Modernization.

non-Muslim

Communities,

Foreigners,

Ottoman

Giriş
Osmanlı Devleti, tabiiyetindeki gayrimüslimlerle ilişkilerini,
millet ya da cemaat adı verilen sistem çerçevesinde, yabancılarla olan
ilişkilerini ise XVI. yüzyılın ilk yarısında Fransa’ya tanıdığı
kapitülasyonlar dâhilinde yürütmekteydi. Osmanlı hukuku dâhilinde
yabancılarla olan ilişkileri belirleyen usul, XIX. yüzyılın ortalarına
kadar devam etti.1 Bu usul dahilinde yabancılar, hukuki statüleri gereği
Osmanlı Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan gayrimüslimlerle
aynı haklara sahip değillerdi. Bu sebeple yabancıların bulundukları
devletin içindeki durumları yabancılar hukuku ile belirlenmekteydi.2
Nitekim Osmanlı Devleti, eğitim politikalarının yabancıları ilgilendiren
kısımlarını söz konusu hukuk çerçevesinde oluşturdu.3
XIX. yüzyılın ortalarında Tanzimat’la birlikte başlayan yenilik
sürecinde millet sisteminde ortaya çıkan çözülme, sosyal yapıdaki tebaa
eşitliğinin sağlanması açısından Osmanlı Devleti’nin üzerinde durması
gereken öncelikli bir konuydu.4 Tanzimat’ın ilanını takip eden yıllarda
İslam hukukunda yabancılar; Müslüman, Kitabi ya da Zımmi, Müstemen ve Harbi
olmak üzere dört kısma ayrılmaktaydı. Müslümanlar, Osmanlı ülkesinde eşit haklara
sahiplerdi. Kitabiler veya Zımmiler, tam himayeye hak kazanan Müslüman olmayan
yabancılardan meydana gelmekteydi. İslam ülkelerinde izin alarak oturma hakkı
kazanan yabancılara da Müstemen denilmekteydi. Harbî ise savaş esnasında yabancı
devletlerin vatandaşı için kullanılan bir tabirdi; Ekmeleddin İhsanoğlu, “Eğitim ve
Bilim, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Cilt: 1, Feza Gazetecilik A.Ş. Yayınları, İstanbul,
1999, s. 359.
2 Osmanlı Devleti’nde yabancılarla ilgili hukuki düzenlemeler içinde ilk sırayı
kapitülasyonlarla ilgili antlaşmalar almıştır. Kapitülasyonlarla verilen adli, idari,
ekonomik ayrıcalıklar uzun süre yabancılarla ilgili düzenlemelerin temelini
oluşturmuştur: M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı
Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 31; Yabancı hukuku, bir
ülke içindeki yabancıların o ülkede tabi olacağı çerçeveyi çizerdi. Yabancıların sahip
oldukları hukuki durumlar, devletler tarafından akdedilen sözleşmeler çerçevesinde
belirlenirdi: Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügatı, Maarif Matbaası, Ankara 1944,
s.79.
3 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 1978, s. 175.
4 Millet sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz.: Cevdet Küçük, “Osmanlılarda Millet
Sistemi ve Tanzimat”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 4,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 1007-1024.
1
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Osmanlı tebaası arasındaki toplumsal eşitsizlik tartışmaları ve ayrışma
tehlikesine karşı devleti yönetenler, Osmanlıcılık denilen yeni bir millet
oluşturma çabası içerisine girdiler.5 Nitekim bu akım, XIX. yüzyılda
Osmanlı eğitim sistemini belirleyen temel unsurlardan biri oldu.
XIX. yüzyılın ortalarına kadar askerî ve tıbbi eğitim gibi bazı
istisnalar ve memur yetiştirmek amacıyla kurulan rüşdiyeler dışında
eğitim faaliyetlerine doğrudan müdahale etmekten sakınan Babıâli, 28
Şubat 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı’yla bu yaklaşımından
vazgeçti. 6 Islahat Fermanı, Osmanlı tabiiyetindeki birbirinden farklı
cemaatlere mensup insanlar arasında vatandaşlık bağı bulunduğunu ve
bunların yasa önünde eşit haklara sahip olduğunu vurgulamaktaydı. Söz
konusu fermanla Osmanlı Devleti, Müslim ve gayrimüslim ayırt
etmeksizin tüm tebaasını eşit haklara sahip vatandaş olarak kabul etti.7
Aslında bu durum, eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesinde
yabancılarla birlikte gayrimüslim cemaatlerin de keyfi davranışlarını
sona erdirmekteydi.8 1857’de Maarif-i Umumiye Nezareti’nin
kurulmasının ardından 1869’da da eğitim ve öğretim faaliyetlerini
düzenleyen Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanması bu durumu
daha da belirginleştirdi.9
Osmanlıcılık fikri, kendi yasalarını yapmaları için Osmanlı
tabiiyetinde bulunan Rum, Ermeni ve Musevi cemaatleri için de büyük
fırsattı. Osmanlı Devleti’nin nizâmât olarak adlandırdığı cemaatlerin
temsilini hedefleyen hukuki düzenleme, resmen her cemaat için ayrı
ayrı yapılan yazılı yasaları da beraberinde getirdi.10 Ancak
Fransız İhtilali’nin etkisiyle yükselen milliyetçilik hareketlerinin
Osmanlı Devleti’ndeki etkisini önlemek maksadıyla geliştirilen
Osmanlıcılık fikri, beklentileri tam olarak karşılayamadı. Üstelik
gayrimüslim cemaatlere yönelik çıkarılan bu yasalarla ilk kez Osmanlı

Roderic H. Davison, “19. Yüzyılda Hristiyan Müslüman Eşitliğine İlişkin Türk
Tavrı”, İslam Dünyası ve Batılılaşma, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 1997, s. 68.
6 Roderic Davison, Reform in the Ottoman Empire (1856-1876) Princeton University
Press, Princeton, 1963, s. 52-80; Carter Vaughn Findley, Turkey Islam Nationalism and
Modernity (A History 1789-2007), Yale University Press, New Haven, 2010, s. 90-91.
7 Kemal Karpat, “Kimlik Sorununun Türkiye’de Tarihi, Sosyal ve İdeolojik Gelişmesi”,
Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, (Haz. Sabahattin Şen), Bağlam Yayınları, İstanbul, 1995,
s 28-29.
8 C. V. Findley, Turkey Islam Nationalism and Modernity (A History 1789-2007), s. 9091.
9 M. Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim-Öğretim
İstatistikleri (1839-1924), s. 1.
10 Roderic H. Davison, Osmanlı-Türk Tarihi, (Çev. Mehmet Moralı), Alkım Yayınları,
İstanbul, 2004, s. 155.
5
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tabiiyetindeki farklı etnik unsurlara devlet eliyle müstakil birer kimlik
bahşedilmiş oldu.11
23 Aralık 1876’da yürürlüğe konulan Kanun-ı Esasi’yle yeniden
tanımlanan vatandaşlık kavramı üzerinden Osmanlı birliğinin
sağlanması amaçlandı. Kısa süre sonra Meşrutiyet’in 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek II. Abdülhamid tarafından
askıya alınması üzerine toplumsal barışın tesisi için yeni arayışlar
başladı. Bu ortamda Osmanlı Devleti’nin son dönemine damgasını
vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1889’da ilk kez İttihad‐i Osmanî
adıyla Mektebi Tıbbiye‐i Şahane öğrencileri tarafından bir düşünce
kuruluşu mahiyetinde gizli bir teşkilat olarak kuruldu. Bu teşkilatın
temel amacı II. Abdülhamid’e Meşrutiyet’i yeniden ilan ettirmek ve
Osmanlı birliğini sağlamaktı.12 Ancak etkili siyasi bir güç olarak İttihat
ve Terakki, 1906’da Selanik’te III. Ordudaki bazı subayların girişimiyle
kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile İttihat-ı Osmani’nin 1907’de
birleşmesiyle ortaya çıktı.13 Kısa bir dönem Terakki ve İttihat adıyla
ortaya çıkan teşkilat daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak
anılmaya başlandı.14 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde oldukça
etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ideolojisini net bir şekilde
tespit etmek oldukça zordu. Cemiyetin içinde Türk milliyetçiliği
ekseninde düşünenlerin sayısı çok olduğu gibi hatırı sayılır oranda
Osmanlıcı ve Batıcı aydınlar ile az da olsa gayrimüslim unsurlar da yer
alıyordu. Bununla birlikte gelişen siyasal ve sosyal olaylar, cemiyetin
fikirlerinin şekillenmesinde büyük oranda etkili oldu. Bu cemiyetin
savunduğu fikirler ve ortaya koyduğu yaklaşımların cemaat ve yabancı
okullarında Türkçe eğitiminin zorunlu hale getirilmesinde doğrudan
etkisi vardı.
A. Cemaat Okullarının Kuruluşları ve İdari İşleyişleri

Osmanlı Devleti bünyesinde oluşturulan yeni etnik kimlikler, Hıristiyan tebaa
tarafından kendileri için bir çeşit asimilasyon girişimi olarak değerlendirildi. Buna
rağmen söz konusu gelişmeler, onların muhtariyetlerinin ya da bağımsızlıklarının
önünü açan şartları da kendiliğinden hazırlamış oldu: Bayram Kodaman, Sultan II.
Abdulhamid’in Doğu Anadolu Politikası, Orkun Yayınları, İstanbul, 1983, s. 177.
12 Enver Behnan Şapolyo - Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, Güven
Basımevi, İstanbul, 1943, s. 48-49.
13 Kazım Karabekir, İttihat Terakki Cemiyeti (1896-1908), Türdav Ofset, İstanbul,
1982, s. 158; Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat Terakki Cemiyeti, Gerçek Yayınları,
İstanbul, 1980, s. 57-62.
14 Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979, s. 3031; Ahmet Rıza Bey, Cemiyetin adının İttihat ve Terakki olarak kabul edilmesinin
kendisine ait fikir olduğunu belirtir. Meclis-i Mebusan ve Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey’in
Anıları, (Haz. Bülent Demirbaş), Arba Yayınları, İstanbul, 1988, s. 23.
11
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1. Cemaat Okullarının Açılma Şekilleri ve Şartları
Osmanlı Devleti bünyesinde faaliyet gösteren gayrimüslim
cemaat okulları, ruhani meclisler ve kilise gibi gayrimüslim otoritelerin
kontrolünde hizmet veren vakıf kuruluşlarıdır. Kiliseler ve
hahamhaneler, cemaatlerine ait okulları ekseriyetle kendileri kurarlar
ve bazen bu görevi, Hıristiyan ruhban sillog teşkilatlarına havale
ederdi.15 XIX. yüzyıla kadar gayrimüslim cemaat okullarının eğitimöğretim faaliyetlerinde dinî nitelik belirgin bir şekilde devam etti.16 Bu
ortamda gayrimüslim cemaatlerin çocukları için çoğunlukta
bulundukları yerlerde birer resmî sıbyan ve rüştiye okulunun
kurulmasına ve çalışma şartlarına dair hükümlere Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi’nin 3. ve 18. maddelerinde yer verildi. Bu nizamnamenin
3. maddesinde: “Her mahallede veyâ köyde ve icâbına göre bir iki
mahalle ve yahut iki köyde lâ-akal birer sıbyan mektebi bulunacak ve
muhtelit olan köy ve mahallelerde İslâm mektebi başka ve etfâl‐i gayr‐
i müslime mektebi başka olacaktır.”17 ibareleri yer alırken 18.
maddesinde de “Beşyüzden daha fazla evi bulunan bir kasabada halkın
hepsi Müslüman ise yalnız Müslümanlar için, halkın hepsi Hıristiyan
ise yalnız bunlar için birer rüştiye kurulacaktır. Eğer kasaba halkı
karma ise Müslümanlar ve Hıristiyanlar için ayrı ayrı birer rüştiye
açılabilmesi için o cemaati teşkil eden halkın yüz evden fazla olması
lazımdır.” şeklinde hükümlere yer verildi.18

Sillog, Anadolu’da -özellikle İstanbul’daki- ve Yunanistan’daki zengin Rumların
desteğiyle açılmış seküler okullardır. Bu okulların ilk örneği 1860’da İstanbulda
açılmıştır. Bu okulların gerçekleştirdiği en önemli faaliyet, İstanbul’un fethinden sonra
o güne kadar Rumların hukuk, fen ve tıp ilimlerini incelettirip yeni bir külliyat
oluşturulmasını sağlamasıdır. Ayrıca Silloga bağlı asar-ı atika komisyonu vasıtasıyla
Anadolu, Rumeli ve İstanbulda’ki Rum anıtları en küçük ayrıntısına kadar
incelenmiştir; Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt: 2, Eser Matbaası, İstanbul, 1977,
s. 793.
16 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 88-89, 98.
17 Reşat Özalp - Aydoğan Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî
Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası),
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 549.
18 Nizamnamenin bu maddeleriyle müslim ve gayrimüslim çocuklarının gidecekleri
okullar, birbirinden ayrı tutuldu. Ayrıca söz konusu nizamnamede bir mahallede ya da
köyde gayrimüslim cemaatlerinin herhangi birine ait iki okul bulunması halinde
bunlardan birinin erkek, diğerinin de kız çocuklarına tahsis edilmesi öngörüldü. Bu
imkândan yoksun olan yerlerde ise kız ve erkek çocuklarının aynı okulda birlikte
okumaları uygun bulundu: BOA, ŞD. (Yanya 1), 2085/35, 16/M/1310 (10 Ağustos
1892); BOA, ŞD., 2003/26, 12/B/1300 (19 Mayıs 1883); Reşat Özalp - Aydoğan
Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî Eğitim Sisteminde
15
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Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin öngördüğü şekilde
gayrimüslim okullarında çalışacak öğretmenlerin geçerli ve güncel bir
diplomaya sahip olmaları gerekiyordu. Ayrıca açılması teklif edilen
okulların kurucularının, ahlak kurallarına ve Osmanlı Devleti’nin takip
ettiği genel politikaya uzak olmamaları da aranan diğer niteliklerdi.
Bunların yanı sıra söz konusu okullarda okutulacak derslerin ve ders
kitaplarının İstanbul’da Maarif Nezareti, taşrada ise mahalli maarif
idareleri tarafından onaylanması ve kurucuların bahsi geçen
makamlardan ve valiliklerden okul açma ruhsatı almaları da
mecburiydi.19
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi doğrultusunda gayrimüslim
cemaatler tarafından ilkokul seviyesinde açılan okullar, genellikle
kiliselerin bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdürdüler. Orta ve
yüksekokul seviyesindeki okullar ise ekseriyetle cemaat içerisindeki
mezheplere göre kategorize edildiler ve kilise dışında oluşturulan
yerlerde eğitim verdiler. Bu okullardaki eğitim faaliyetlerinin kalitesi,
ilkokul seviyesindeki okullara göre daha iyiydi.20 Ancak, söz konusu
nizamnameyle cemaatlerine bağlı okullardaki eğitim faaliyetlerinin
devletçe sınırlandırıldığını düşünen bir kısım gayrimüslim, geleneksel
eğitimlerini sürdürme isteklerinin tarihî hakları olduğunu ve
kendilerine aynı Müslüman topluluklar gibi okullarını rahatça açabilme
imkânı sunulması gerektiğini ileri sürdüler.21 Oysaki Osmanlı
Devleti’nde gayrimüslim cemaat okulu açmak için resmî makamlar
tarafından istenen ruhsat konusunda Rumlara özel bir uygulama
yapılmaktaydı. Bu uygulama doğrultusunda Rum Ortodoks
Patrikhanesi’ne bağlı okullara ruhsat verilebilmesi için yalnızca
okulların bulunduğu yer ve kademesini ihtiva eden bilgi yeterli
sayılmaktaydı.22
Rumeli-i Şârki Vilâyetinin Mebâdi-i Tedris Hakkındaki
Kanun’un 91. maddesinde yer alan hükme göre; gayrimüslim cemaat
okullarının açılabilmesi için yapılan müracaatın belli bir süre içinde
Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası), Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul, 1977, s. 552.
19 BOA, ŞD. (Yanya 1), 2085/35, 16/M/1310 (10 Ağustos 1892); Reşat Özalp - Aydoğan
Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî Eğitim Sisteminde
Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası), Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul, 1977, s. 570; Tuğrul Özcan, Merkezî ve Modern Eğitim Kapsamında
Osmanlı Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, s. 38.
20 N. Atuf Kansu, Türkiye Maarif Tarihi, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, s. 89.
21 H. Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1974, s. 210.
22 BOA, ŞD. (Yanya 1), 2085/35, 16/M/1310 (10 Ağustos 1892).
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sonuçlandırılması gerekirdi. Müracaat sahibi, müracaatının maarif
idaresine ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz
bir cevap alma hakkına sahipti. Söz konusu süre içerisinde kendisine
ilgili makamlar tarafından bir cevap verilmemesi durumunda
müracaatçı, müracaatını kabul hükmünde değerlendirir ve okuldaki
faaliyetlerine resmen başlayabilirdi.23 Bu konuda patrikhanelerin ve
metropolitlerin de sorumlulukları vardı. Bunlar, kendilerine bağlı
okulların adlarını ve kademelerini, okullarda takip edilen müfredat
programları ile öğretmenlerin diplomalarının geçerli olup olmadığını
sık sık kontrol etmekle mükelleftiler. Bu kontroller sırasında yaptıkları
tespitleri bir defter şeklinde İstanbul’da Maarif Nezareti’ne, taşrada ise
maarif idarelerine sunmak zorundaydılar. Ayrıca okul açmak üzere
yapılan müracaatların şartlara uygunluğu konusunda yapılacak ön
inceleme de onların sorumluluğundaydı.24
Bazı cemaat mensupları okul konusunda destek alabilmek için
Babıâli nezdinde girişimlerde bulunarak Osmanlı Devleti’nin
hassasiyetlerinden zaman zaman istifade etmeye çalıştılar. Temmuz
1893’te Köprülü kazası mülhakatından Sepes ve Rodnik adlı köylerin
Ortodoks ahalisi, Babıâli’ye müşterek bir dilekçe vererek Sırpça ve
Türkçe eğitimin birlikte verileceği bir okul istediler. Onların ifadelerine
göre köylerinden 110 hane halkı, kilise ve okulla birlikte Bulgar
eksarhlığına bağlanmış, dolayısıyla geri kalan 70 hane halkı okuldan ve
kiliseden mahrum bırakılmıştır. Bu yüzden onlar, Babıâli’den kendileri
için yeni okul kurulması konusunda yardım istediler. Ancak Babıâli,
devlet olarak cemaat okullarına doğrudan yardım yapmalarının
mümkün olmadığını, bu sorunun mensubu oldukları cemaat içinde
çözülmesi gerektiğini bildirerek bu yardım talebini geri çevirdi.25
2. Gayrimüslim Cemaat Okullarının İdari İşleyişleri
Osmanlı Devleti, sınırları içerisinde gayrimüslim cemaatler
tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini ilk kez 1 Eylül 1869
tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi26 ile bir sisteme bağladı. Bu
Tuğrul Özcan, Merkezî ve Modern Eğitim Kapsamında Osmanlı Gayrimüslim Cemaat
ve Yabancı Okulları, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, s. 39; M. Hidayet Vahapoğlu,
Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
İstanbul, 2005, s. 145.
24 Söz konusu arşiv belgesinde öğretmene karşılık olarak daskal ifadesi kullanılmıştır.
Bu ifade, Rumence ve Arnavutça öğretmen manasına gelmektedir: BOA, DH.MKT.,
194/58, 11/R/1312 (12 Eylül 1894).
25 BOA, BEO, 237/17742, 29/Z/1310 (14 Temmuz 1893).
26 Nizamnamenin sadeleştirilmiş tam metni için bkz.; Reşat Özalp - Aydoğan Ataünal,
“1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî Eğitim Sisteminde Düzenleme
23

126 | II. Abdülhamid Döneminde Gayrimüslim Okulları
nizamnameyle Osmanlı Devleti’ndeki resmî devlet okullarıyla birlikte
gayrimüslim ve yabancı okullarıyla ilgili uygulamalar yasal bir
çerçeveye oturtuldu.27 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 1.
maddesinde belirtildiği üzere gayrimüslim okullarının kontrolü ve
denetimleri devlete, tesisleri ise cemaatlere bırakıldı.28 Nizamnamenin
genel okulları ilgilendiren bölümünün 2. maddesinde ifade edildiği
şekilde Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğretim, sıbyan ve rüştiye, idadiye
ve sultaniye ve son olarak da yüksekokullar olmak üzere üç kademede
teşkil edildi.29 Kimlerin hangi ölçütlere göre bu okullara
gidebileceklerinden müfredata, okul bütçelerinden teftişe kadar her
husus ayrıntılı bir şekilde nizamnamenin ilgili maddelerinde ele
alındı.30
Konunun daha anlaşılır hale gelmesini sağlamak amacıyla
Osmanlı Devleti’nin içerisinde gayrimüslimlere ait okullarda yürütülen
eğitim-öğretim faaliyetlerini, gayrimüslim cemaatlerin ve yabancıların
yürüttükleri eğitim faaliyetleri şeklinde iki başlık altında ele almak
gerekir. Her ne kadar böyle bir sınıflandırma yapılmış olsa da
gayrimüslim cemaatlerin ve yabancıların kurdukları okullardaki eğitimöğretim faaliyetleri, şekil ve içerik bakımından birbirine oldukça
benzerdi.31
İstanbul’un fethine kadar Osmanlı toplumunun esas unsurunu
oluşturanlar Müslümanlardı. Ancak fetihle birlikte Osmanlı Devleti,
İstanbul’da Ortodoks, Gregoryen ve Musevi olmak üzere üç farklı
gayrimüslim toplulukla karşılaştı. Fatih’in Galata Ahidnamesi ile
bunların her biri, etnik kökenlerine bakılmaksızın Osmanlı Devleti
Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası), Milli Eğitim Basımevi,
İstanbul, 1977, s. 549-583.
27 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire,
1839- 1908 (Islamization, Autocracy and Discipline), Brill Press, Leiden 2001, s. 89.
28 Reşat Özalp - Aydoğan Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî
Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası),
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 549.
29 BOA, Şurâ-yı Devlet Evrakı [ŞD. (Yanya 1)], 2085/35, 16/M/ 1310 (10 Ağustos
1892); Reşat Özalp - Aydoğan Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk
Millî Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu - Millî Eğitim
Şurası), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1977, s. 549.
30 BOA, ŞD. (Yanya 1), 2085/35, 16/M/1310 (10 Ağustos 1892).
31 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi [I. Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907],
Cilt: 8, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 376; Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi’nin 1. maddesine göre Osmanlı Devleti’nde bulunan okullar genel
okullar ve özel okullar olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Gayrimüslim cemaat ve yabancı
okulları ikinci gruba dâhil edildi; Reşat Özalp - Aydoğan Ataünal, “1869 Maarif-i
Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı (Talim ve
Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 549.
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nezdinde dinî ve mezhep örüntüsü içinde birer millet olarak kabul
edildiler.32 Bu yüzden bahsi geçen topluluklar, Osmanlı Devleti’nin
nazarında din ve mezhep mensubiyetlerine göre; Müslüman, Katolik,
Protestan, Gregoryan, Ortodoks ya da Musevi olarak sınıflandırıldılar.
Osmanlı Devleti tarafından birer cemaat olarak kabul edilen bu
topluluklar; kendi dillerini konuşmakta, kendilerine ait eğitim-öğretim
kurumlarıyla kültürlerini korumakta, gelenek ve göreneklerini
istedikleri şekilde devam ettirmekte serbesttiler.33
Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Rum cemaati tarafından
seçilen Georgios Kurtesis Scholarius’un Gennadios unvanıyla patrik
olarak atanmasını onayladı ve ardından patriklik idaresiyle ilgili bir
ferman yayınladı. Bu ferman Galata Ahidnamesi’nden sonra
gayrimüslimlere verilen ilk dinî imtiyaz olarak düşünülmektedir. Söz
konusu ferman özetle şöyledir:
“Kimse patriğe tahakküm etmesin. Kim olursa olsun hiç
kimse kendisine ilişmesin. Kendisi ve maiyetinde bulunan papazlar,
her türlü umumi hiddetlerden müebbedin muaf olsun. Bunların
kiliseleri camiye dönüştürülmeyecektir. İzdivaç, defin ve sair örf
işleri Rum kilise ve âdetlerine göre eskisi gibi yapılacaktır.34”
Bahsi geçen fermanla Fatih, Rumlara Gennadios’un kendisinden
önceki patriklerin tüm haklarına sahip olduğunu ve Osmanlı
sınırlarında yaşayan Ortodoksların bundan böyle bu patriğin
sorumluluğunda bulunduğunu bildirdi. Ayrıca Fatih dinî davaların
eskiden olduğu gibi Patrikhane Ruhani Meclisi’nde görülmeye devam
edeceğini ve tüm bunların kendisinin güvencesinde olduğunu ifade
etti.35
Gerek Galata Ahidnamesi gerekse Gennadios’un patrikliğini ilan
eden fermanla Fatih’in gayrimüslimlere din ve vicdan özgürlüğü ile can
ve mal güvencesi sağlamasındaki amacı, söz konusu unsurlara
Fatma Ürekli, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Eğitim Sistemi ve Kurumları”, Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Manas Üniversitesi Yayınları, Sayı: 3, Bişkek,
2002, s. 383.
33 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi [I. Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907],
Cilt: 8, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 156-159.
34 Fatma Ürekli, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Eğitim Sistemi ve Kurumları”, Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Manas Üniversitesi Yayınları, Sayı: 3, Bişkek,
2002, s. 383.
35 Sezen Kılıç, Türk-Alman İlişkileri ve Türkiye’de Alman Okulları (1852’den 1945’e
Kadar), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2005, s. 55-56; Enver Ziya
Karal, Osmanlı Tarihi [I. Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907], Cilt: 8, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 156-159.
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kendilerini devlet içerisinde etkin bir güç olarak hissettirecek yetkiler
vermek değildi. Onun asıl amacı gayrimüslim unsurların dinî ve
toplumsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, onları kontrol altında
tutarak zaman içerisinde tam olarak kendisine bağlı hale getirmek ve bu
unsurların diğer yerlerdeki dinî merkezlerinin İstanbul’a nakledilmesini
sağlamaktı.36
Fatih tarafından gayrimüslimlere yönelik çıkarılan fermanlar, her
ne kadar onlara inanç ve ibadetlerini yerine getirme, mahalli
idarelerinde serbest kalma, geleneklerini ve benliklerini sürdürme gibi
haklar tanımışsa da hiçbir zaman okul açma izni vermedi. Ancak o
dönemde eğitim dinî faaliyetlerden ayrı düşünülemediği için
gayrimüslimler gerek kendi ibadethanelerinin ihtiyaç duyduğu din
adamlarını yetiştirme gerekse kendi çocuklarına okuma-yazma ve dua
öğretmek maksadıyla ibadethane müştemilatında ya da yanında birer
okul açtılar.37
Osmanlı Devleti, kapitülasyonların ve Tanzimat’ın bir sonucu
olarak tabiiyetindeki gayrimüslim cemaatlere ve bir takım yabancılara
eğitim ve öğretim alanında bazı haklar tanımak zorunda kaldı. Bu
haklar çerçevesinde gayrimüslim cemaatler, kendi eğitim kurumlarını
kurup, hızlıca teşkilatlanma fırsatı buldular. Cemaatlerin lideri
konumundaki patrik, hahambaşı ve saire unsurlar; diğer alanlarda da
yaptıkları gibi gayrimüslimlere ait eğitim kurumlarını ve buralarda
yürütülen faaliyetleri yönetmek veya yönlendirmek için büyük çaba
harcadılar.38
20 Mart 1877'de II. Abdülhamid meclisin ilk açılış konuşmasında
Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim cemaatlere bakışını, II. Mehmed
dönemini referans göstererek şöyle ifade etti:
“Büyük ecdadımız Fatih Sultan Mehmed Han merhumun din
ve mezhep serbestliğiyle hürriyetin temini konularında gösterdiği
müsaadeler hepinizin malûmudur. Diğer büyüklerimiz de bu yolu
izleyerek hiçbir zaman mezhep ve tören serbestliğine halel
getirmemişlerdir. Altı yüz senedir tebaamızdaki sınıfların milliyet,

S. Kılıç, Türk-Alman İlişkileri ve Türkiye’de Alman Okulları (1852’den 1945’e
Kadar), s. 56.
37 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıcından Günümüze), Ankara Üniversitesi
Basımevi, Ankara, 1989, s. 144-148.
38 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 32-44.
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mezhep ve dillerini koruyabilmeleri, belirtilen adalet hususunun
tabii bir neticesidir ki bu durum inkâr edilemez.”39
Osmanlı ülkesinde kurulmuş olan genel okulların tesisi ve idaresi
tamamen devlete aitti. Özel okullar ise tesis ve idare bakımından
denetimleri devlet tarafından yapılmak üzere kişilere veya cemaatlere
bağlı olabilirdi. Buradan da anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti’nde
yabancı okulları özel okul statüsündeydi. Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi’nin 129. maddesinde gayrimüslimlerin okul açabilme
şartları ve özel okulların kimler tarafından açılabileceği
belirtilmekteydi. Bu durum ilgili maddede şu şekilde belirtilmiştir:
“Özel okullar, bazı yerlerde cemaatler tarafından veya gerek Osmanlı
tebaası ve gerek ecnebi tebaadan olan efrâd ve eşhâsdan biri
tarafından ücretli veya ücretsiz olarak ihdâs olunan okullardır.”40
Osmanlı Devleti bünyesinde gayrimüslim cemaat okulları,
ekseriyetle dinî vakıflar veya topluluklara mensup zenginler tarafından
kurulurlar ve finanse edilirlerdi.41 Cemaatler vasıtasıyla söz konusu
gayrimüslim okulları, Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’la birlikte
gerçekleştirmeye çalıştığı modernleşme sürecinde hızla teşkilatlandılar.
Bu okullar, II. Abdülhamid dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin
müdahalesine maruz kalmadan patrikhaneler ve hahamhaneler
tarafından idare edildiler. Ancak bunlar, zamanla geniş yetkilere sahip
ruhani liderlerin güdümüne girerek Osmanlı Devleti aleyhinde bir
görünüm kazandılar.42 Bu ortamda gayrimüslim cemaat okulları, Heyeti Ruhaniye adı verilen dinî yönetim birliklerinin en üst kademesinde yer
alan patrikhaneye hahamhane ve eksarhlıklar adına kayıtlı
olduklarından okulların ruhsat işlerinin takibi de bu kurumlar tarafından
yapılmaktaydı. Söz konusu kurumlar, mevzuatın öngördüğü çerçevede
okul kurmak amacıyla Babıâli’den arsa veya kendilerine yer
gösterilmesi talep edebilmekteydiler. Zararlı faaliyetler içerisinde
bulunan bu okullara arsa temininde Babıâli’nin gayrimüslim
cemaatlerine yardımcı olmasının temel sebebi onları denetimine almak
istemesinden kaynaklanmaktaydı. Her ne kadar resmiyette Osmanlı
Devleti’nin gayrimüslim cemaat okullarına resmen müdahale etme
Konuşmanın tam metni için bkz.; Uğur Ünal, “Sultan II. Abdülhamid’in İlk Osmanlı
Meclisi’ni Açış Konuşması (20 Mart 1877)”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (Prof. Dr. Reşat Genç Özel Sayısı), Cilt. 2, Ankara 2009, s. 916-929.
40 Reşat Özalp - Aydoğan Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî
Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası),
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 570.
41 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 89.
42 N. Atuf Kansu, Türkiye Maarif Tarihi, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, s. 88.
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hakkı olsa da elde ettikleri ayrıcalıklar sebebiyle bu konuda resmî
makamlar yetersiz kalmaktaydı.43
Gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarının takibi ve denetimi
hukuken Osmanlı Devleti’ne aitti. Kanun-ı Esasi’nin 11. ve 15.
maddelerine göre Osmanlı ülkesinde bulunan gayrimüslim cemaatlerin
statüleri, Osmanlı tebaası olduklarından “Kanuna tebâ’iyyet şartıyla
genel ve özel öğretim serbestiyeti esâs olmakla birlikte bi’l-cümle
mektebler devletin taht-ı nezâretindedir.” şeklinde belirlenmişti.44
Ancak gerçekte söz konusu okulların takibi, denetimi ve idaresi XIX.
yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti’nin uhdesinde iken fiilen bu
durum, gayrimüslim ruhani liderleri ile cemaat meclislerinin
elindeydi.45 Bunlar, mahalli maarif idarelerine kendilerine bağlı
okullarda görevlendirilmek üzere okullarında istihdam edilmek üzere
Maarif-i Umumiye Nezareti’nde kendi cemaatlerinden gayrimüslim
Türkçe öğretmeni dahi önerebilmekteydiler. Nitekim 1904 Martında
Selanik vilayetine bağlı Karaferya’daki Rum metropolitinin
cemaatlerine bağlı okullarda istihdam edilmek üzere mahalli maarif
idaresi vasıtasıyla Maarif-i Umumiye Nezareti’ne bahsedildiği şekilde
yaptığı öneri Babıâli tarafından olumlu karşılanmıştır.46
Gayrimüslim cemaat okullarının idaresini üzerlerine alan cemaat
ruhani liderleri ve cemaat meclisi üyeleri, yetkilerini millî bir nitelik
kazanmış olan patrikhane, hahamhane ya da eksarhlıklar adına
kullanmaktaydılar. Ancak bunlar, fırsatını buldukları ilk anda Osmanlı
Devleti aleyhinde yetki ve sorumluluk alanlarının dışında da hareket
edebilmekteydiler. Aynı zamanda oluşan yoğunluk sebebiyle zaman
zaman bahsedilen alandaki yetki ve sorumluluklarını yerine getirmede
zorlanabilmekte ve bu da işleri aksatmalarına yol açabilmekteydi. Bu
yüzden bunlar, kontrolünü sağlamada zorlandıkları uzak yerlerde
yetkileri, kurdurdukları komiteler vasıtasıyla kullandılar. Rum ruhani
M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 144-145.
44 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri”, Osmanlı
Medeniyeti Tarihi, Cilt: 1, Feza Gazetecilik A.Ş. Yayınları, İstanbul, 1999, s. 357.
45 N. Atuf Kansu, Türkiye Maarif Tarihi, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, s. 88, 158;
İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Kavramı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1946, s. 157; Tuğrul
Özcan,
“Osmanlı
Devleti’ndeki
Gayrimüslim
Okullarında
Türkçe’nin
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler (1876-1908)”, İnsan ve Toplum Bilimleri
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2017, s. 221.
46 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Teftîşât-ı Rumeli Evrâkı Rumeli Müfettişliği
Selanik Evrâkı (TFR.I.SL.), 33/3250; BOA, Ma‘ârif Nezâreti Mektûbi Kalemi
(MF.MKT.), 61/156; Tuğrul Özcan, Merkezî ve Modern Eğitim Kapsamında Osmanlı
Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, s. 160-161.
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liderleri ellerindeki yetkileri, taşrada Eforya adında mahalli kuruluşlar;
İstanbul’da ise bir metropolit başkanlığında oluşturulan bir komisyon
vasıtasıyla hayata geçirdiler. Bunlar, gerek merkezde ve gerekse taşrada
kendilerine bağlı okullardaki öğretmenlerin atamalarından müfredat
programına kadar her hususa müdahale etmeyi bir hak olarak gördüler
ve Babıâli’yi mümkün olduğu kadar kendilerinden uzak tutmaya
çalıştılar.47 Bu sebepledir ki Fener Rum Mektebi, 1856’ya kadar
patrikhanenin tayin ettiği beş metropolitten oluşan bir meclis tarafından
idare edildi. Patrikhane Nizamnamesi’nin yayınlanmasından sonra da
bu okul, Sen Sinod Meclisi üyelerinden bir metropolitin başkanlığında
Rum cemaati ileri gelenlerinden beş kişi tarafından yönetildi.48
B. Yabancı Okullarının Kuruluşları ve İdari İşleyişleri
1. Yabancı Okullarının Açılma Şekilleri ve Şartları
Yabancılar, ilk başlarda daha çok kendilerine yakın din ve
mezheplere mensup gayrimüslim cemaatler üzerinden kilise kurarak ve
sahip oldukları ayrıcalıklara dayanarak elçilik bünyesinde okul açtılar
ve bu yolla Osmanlı topraklarında kalıcı olmaya çalıştılar.49 Osmanlı
ülkesindeki ilk yabancı okulları, elçilerin müracaatları üzerine
padişahların bir lütfü olarak fevkalade yetki ve imtiyazlarla açıldı.
Ancak bu okulların açılmasını cazip hale getiren ve bir lütuf olarak
verilen ayrıcalıklar, zamanla bir hak olarak Osmanlı Devleti’nin
karşısına çıktı. XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı ülkesinde açılan yabancı
okulları Katolik kilisesine bağlıydılar. Bu topraklarda Protestan okulları
ancak XIX. yüzyılın başlarından itibaren açılmaya başladı.50
Islahat Fermanı’yla yabancılar, Osmanlı Devleti’nde hukuken
emlak satın alma hakkına kavuştular. Yabancılara iktisadi gayelerle
verilen bu ayrıcalıkların hiçbirinde eğitimle ilgili açık ve kesin bir
hüküm yoktu.51 Yabancıların Osmanlı ülkesinde okul açmalarına
Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt: 3-4, Eser Matbaası, İstanbul, 1977, s.
1033.
48 Lozan Antlaşması’ndan sonra patrikhane, cismani vazifesinden arındırılmış
olduğundan metropolit, idare heyetinden çekilerek okul, sırf cismani azalara
bırakılmıştır; Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt: 2, Eser Matbaası, İstanbul,
1977, s. 743.
49 Sezen Kılıç, Türk-Alman İlişkileri ve Türkiye’de Alman Okulları (1852’den 1945’e
Kadar), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2005, s. 55.
50 İlhan Tekeli - Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim
Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 3637.
51 Ayrıntılı bilgi için bkz.; M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve
Yabancı Okulları, Milli Eğitim Bakanlı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 33-44.
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resmiyet kazandıran ilk düzenleme 1869’da yayımlanan Maarif-i
Umumiye Nizamnamesi ile yapıldı. Bu nizamnamenin ilk maddesiyle
hukuki açıdan özel okulların tesis ve idareleri kişilere ya da ruhani
liderler nezdinde cemaatlere bırakıldı. Yabancı okullarını ilgilendiren
hükümlere nizamnamenin 129. maddesinde yer verildi.52 Bu maddeye
göre bir okulun açılabilmesi için aranan şartlar şunlardı:
• Okulda görevlendirilecek öğretmenlerin Maarif Nezareti veya
mahalli maarif idareleri tarafından onaylanmış bir diplomaya sahip
olmaları,
• Okullarda genel ahlaka ve ülke politikasına aykırı bir iş ve
eylemden kaçınılması,
• Okutulacak derslerin ve ders kitaplarının Maarif Nezareti veya
mahalli maarif idareleri tarafından onaylanması,

• Okulların İstanbul’da Maarif Nezareti, taşrada ise mahalli
maarif idaresiyle söz konusu bölgenin valisi tarafından verilmiş ruhsata
sahip olmaları.53
Müracaatın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde cevap
alınamaması durumunda ilgili merci ya da şahsın izin almaksızın okul
açmasında hukuken bir sakınca yoktu. Ancak özel okullar
talimatnamesinin 4. maddesine göre Osmanlı ülkesinde yabancıların
okul açabilmesi için okul açılacak yerlerde ilgili devletlerin tebaasından
yeterli nüfus olması şarttı.54 Babıâli, Osmanlı ülkesindeki gayrimüslim
okullarının artması sebebiyle Müslüman nüfusun az bulunduğu
yerlerde olağanüstü komisyonlar kurdurdu. Üyeleri eşrâf-ı memleket ve
me’mûrin-i hükûmet arasından seçilen bu komisyonlar, her ne kadar
Mekatib-i İslamiye adıyla teşkil edilmiş olsalar da gayrimüslim
Reşat Özalp - Aydoğan Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî
Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası),
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 570.
53 Paralı ya da parasız eğitim veren yabancı okullarının açılmasında aranan şartlar,
cemaat okullarınki ile aynıydı; Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, madde 129; Reşat
Özalp - Aydoğan Ataünal, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”, Türk Millî Eğitim
Sisteminde Düzenleme Teşkilatı (Talim ve Terbiye Kurulu Milli Eğitim Şurası), Milli
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 570; M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan
Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul,
2005, s. 161.
54 Şamil Mutlu, Osmanlı Devleti’nde Misyoner Okulları, Gökkubbe Yayınları, İstanbul,
2005, s. 42; M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı
Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 164.
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okullarının açılması konusunda maarif idarelerine görüş
bildirebilmekteydiler. Bu komisyonların temel görevleri okul açılmak
istenen yerler ile söz konusu yerlerde bulunan nüfusun mevzuatın
öngördüğü şartları sağlayıp sağlamadığını araştırmaktı.55
Osmanlı ülkesindeki yabancı okulları, ekseriyetle Fransa,
İngiltere, Amerika, İtalya, Almanya, Avusturya, Rusya ve İran gibi
devletlerin gayretleriyle açıldı.56 Yabancı okulların açılması için
Babıâli nezdinde genellikle elçilikler aracılık yapmaktaydılar. Osmanlı
ülkesinde yabancı bir devlete okul açma izni verilmesiyle birlikte
diğerleri de bunu emsal göstererek Babıâli’den benzer talepte
bulunabilmekteydiler.57 Bu devletler adına faaliyet gösterenler
tarafından açılan okulların misyoner teşkilatlarıyla yakından ilişkileri
vardı. Söz konusu yabancılar, sağladıkları hukuki avantajlar sayesinde
Babıâli’nin kendilerine müdahale konusunda yetersiz kalmasını fırsata
çevirdiler ve Osmanlı topraklarında misyoner teşkilatlarının
kontrollerinde faaliyetlerini sürdürdüler. Açtıkları okullar vasıtasıyla
yabancılar, hiyerarşik bir düzen içerisinde misyoner teşkilatlarıyla
eşgüdümlü olarak çalıştılar.58 Örneğin misyonerlik yapmak maksadıyla
Osmanlı topraklarına gelen Dr. Azariah Smith Gaziantep’te Merkezî
Amerikan Misyonu adlı bir teşkilat kurdu ve daha sonra Robert Koleji
kurucularından Dr. Hamlin ile temasa geçerek Zenop Varjebet’i okul
kurmakla görevlendirdi. Varjebet’in kurduğu okulun ilk mezunlarından
olan Alexander Bezciyan ile Çil Hegopyan Karabet Amerikalıların
sağladığı imkânlarla İstanbul’da Robert Koleji’nde yetiştirildiler ve
mezun olduktan sonra Varjebet’in kurduğu okulda öğretmen olarak
görevlendirildiler.59
Taşrada Antakya ve Suriye civarları, Fransız misyonerlerin -ki
bunlar Kapusenler, Trapestler ve Lazaristler olarak bilinirler-

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Ma‘ârif Nezâreti Mektûbi Kalemi [MF. MKT.],
308/32, 18/L/1313 (2 Nisan 1896); Tuğrul Özcan, Merkezî ve Modern Eğitim
Kapsamında Osmanlı Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları, Gece Kitaplığı, Ankara
2017, s. 95.
56 Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Derya Kitabevi Yayınları, Trabzon
1999, s. 365.
57 İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Ocak
Yayınları, İstanbul, 1993, s. 28-29.
58 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 89, 111, 161.
59 Barlas Uğurol, Gaziantep Tıp Fakültesi Tarihi ve Azınlık Okulları, Gaziantep Kültür
Derneği, Karabük, 1971, s. 18-22.
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ilgilendiği yerler arasındaydı.60 Bu tür faaliyetleri İngilizler adına
Presbiteriyenler yürüttü. 1870’li yılların sonlarına doğru Bağdat ve
Musul civarında 141 İngiliz misyoner, 183 yerli misyoner yardımcısı,
111 muhbir, 75 okul 4.600 öğrenciden oluşan İngiliz misyoner ordusu,
“bir damla kan, bir damla petrol” parolasına göre faaliyetlerini
sürdürdü.61
Yabancıların okul açarken ruhsat almadıkları ekseriyetle bilinen
bir gerçekti. Nitekim II. Abdülhamid’e verilen bir raporda 284 okulun
kendi döneminden önce açıldığı halen mevcut olan 392 Protestan
okulundan sadece 51’inin ruhsatlı olduğu belirtilmekteydi.62 Yabancılar
tarafından kurulan okullar, ilk etapta birkaç öğrenciyle eğitim-öğretim
faaliyetlerine başladılar. Daha ziyade misyonerlerin bulabildiği evlerde
faaliyete geçen bu tür okulların kontrolü giderek zorlaştı. Yabancılar
tarafından açılan Gedik Paşa Kız Okulu 3, Mardin Erkek Lisesi 20
öğrenciyle izinsiz olarak çok küçük mekânlarda eğitim-öğretim
faaliyetlerine başladılar.63 İmtiyazları gerekçe gösterek bu okullara
yabancı elçiliklerin müdahale etmeleri, Babıâli’nin elini kolunu çoğu
zaman bağlıyordu.64 Çünkü bu elçilikler, söz konusu okullarda tespit
edilen eksiklerin tamamlanmak üzere olduğunu ileri sürerek
Babıâli’nin onlarla ilgili işlem yapmasını engellemekteydiler. Nitekim
bunu elçiliklerin alışkanlık haline getirmesiyle Osmanlı resmî
makamlarının bu okullar üzerindeki etkisi oldukça zayıf kalmaktaydı.65
2. Yabancı Okullarının İdari İşleyişleri
Yabancı okullarının yönetim yapısının karar organı durumundaki
üst komiteler, tamamen yabancı devletler adına faaliyet gösteren
misyonerlerin
etkisi
altındaydılar.
Osmanlı
tabiiyetindeki
gayrimüslimler, yabancılara ait okulların idari kademelerinde danışman
üye sıfatıyla yer aldılar. Ancak bunlar, okulların çalışma amaçlarını ve
şekillerini belirleyici bir güçten oldukça uzaktılar. Adlarına çalıştıkları
üst komiteler, onlardan yerel stratejilere uygun taktiklerin ve projelerin

Necmettin Tozlu, “Osmanlı İmparatorluğunda Misyoner Okullar”, Osmanlı, Cilt: 5,
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 332; Şamil Mutlu, Osmanlı Devleti’nde
Misyoner Okulları, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2005, s. 139-140.
61 Nahid Dinçer, Yabancı Özel Okullar, Er-Tu Matbaası, İstanbul, 1978, s. 55.
62 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 114-114..
63 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 114.
64 BOA, Y.A.HUS., 396/12, 2/M/1317 (13 Mayıs 1899).
65 BOA, DH.MKT., 56/1979, 03/M/1310 (28 Temmuz 1892).
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geliştirilmesinde istifade ettiler. Bu durum, ilk başta Babıâli tarafından
fazla önemsenmedi.66
Yabancı okullarının, idari açıdan bazen tamamen bir vakfa
bağlandığı zamanlar da oldu. Osmanlı ülkesinde Katolikler tarafından
1903’te kurulan ve öne çıkarılan okullardan biri olan Saint Josef
Koleji’nin idaresi, 1909’te İstanbul’daki Fransız Ticaret Odası’na
bırakıldı. Bu odanın idaresinde Saint Josef Koleji, Hıristiyan gençlerini
ticari, idari ve meslekî alanlara hazırladı. Söz konusu ticaret odasının
idarecileri, mezun ettikleri öğrencilerin bir kısmını Katolik okullarında
idareci olarak istihdam ettiler bir kısmını da ticarete yönlendirdiler.67
Açılma şekillerinin ve idari oluşumlarının Osmanlı resmî
makamları tarafından göz ardı edilmesi, yabancı okullarının uzun bir
süre idari açıdan devlet denetiminden uzak kalmasına yol açtı. Oluşan
bu ortamdan istifade etmek suretiyle yabancı okullarının açılmasında
etkin rol oynayan misyonerler, açtıkları eğitim kurumlarının
yöneticilerini kendileri seçip tayin ettiler. Okul yönetiminden sorumlu
olan müdürler ve diğer personeller kurucu teşkilatın tespit edip
görevlendirdiği kişiler oldu. Bunlar arasında ekonomik gücü oldukça
iyi olan kişilerin bulunmasına özellikle dikkat edildi.68
Sonuç
XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin karşı
karşıya kaldığı siyasi ve sosyal gelişmeler, devlet adamlarında sadece
askerî başarılarla toplumun bir arada tutulamayacağı düşüncesine yol
açtı. Onlara göre Osmanlı Devleti’nin ayakta kalması, modern bir
eğitim sisteminin kurulmasına bağlıydı. Ancak uygulamalara
bakıldığında, alınan her türlü tedbire rağmen Osmanlı Devleti, eğitim
faaliyetleri konusunda birçok sorunla karşılaştı ve çoğu zaman olan
bitenleri yalnızca izlemekle yetinmek zorunda kaldı. Batılı devletlerin
adına faaliyet gösteren misyoner teşkilatlarını denetim altında tutmada
başarısız kalan Osmanlı Devleti, bahsedilen dönemde meydana gelen
siyasi ve sosyal gelişmelere bağlı olarak tabiiyetinde bulunan
gayrimüslim cemaatler ve yabancılar üzerinde tam olarak bir hâkimiyet
kuramadı.

Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika (19. Yüzyılda
Osmanlı İmparatorluğundaki Amerikan Misyoner Okulları), İmge Kitabevi Yayınları,
İstanbul, 1989, s. 165.
67 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt: 2, Eser Matbaası, İstanbul, 1977, s. 780.
68 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 177.
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XIX. yüzyılın ikinci yarısında bu ortamda misyonerlerin
Osmanlı topraklarında açtıkları okullar, Batılı devletlerin emperyalist
emellerini gerçekleştirme yolunda ele geçirdikleri bir fırsata
dönüştürüldü. Batılı devletler bu okulları, Osmanlı Devleti’ni yıkmak
için etkili bir şekilde kullandılar. Bu devletler, köylere kadar yayılan
okulları vasıtasıyla geniş bir sahada nüfuz sahibi oldular ve bu
okullarda yaptıkları Osmanlı karşıtı propagandalarıyla yüzyıllarca bir
arada yaşamış, kültürel yönden birçok ortak değer geliştirmiş
toplulukları birbirine düşman ettiler ve Osmanlı ülkesini bağımsızlık
mücadelesi veren kamplar haline dönüştürdüler. Tüm bunlardan dolayı
Osmanlı’dan Cumhuriyete intikal eden gayrimüslim cemaat ve yabancı
okulları, Lozan Antlaşması’nda Türkiye’nin muhatap olmak zorunda
kaldığı bir mesele olarak gündemi meşgul etti.
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TÜRKİYE VE KOSOVA'DAKİ ÖĞRETMENLERİN
MATEMATİK ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ İNANÇLARININ
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EXAMINING OF BELIEFS ABOUT
MATHEMATICS TEACHING OF TURKISH AND KOSOVAN
TEACHERS
Bünyamin AYDIN & Dilek SEZGİN MEMNUN
Özet
Öğretmenlerin matematik dersi uygulamalarındaki başarıları için önemli
faktörlerden biri de, matematik öğretimi ile ilgili inançlarıdır. Bu nedenle, bu
araştırmada Türkiye’de ve Kosova'da görev yapmakta olan öğretmenlerin
matematik öğretimi ile ilgili inançları incelenmiş, Türkiye’de ve Kosova'da
görev yapmakta olan öğretmenlerin bu inançları arasındaki farklılıklarının
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de görev yapmakta olan 33,
Kosova’da görev yapmakta olan 39 öğretmene matematik öğretimi ile ilgili
inanç ölçeği uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler Kosova ve
Türkiye’deki öğretmenler arasından rasgele olarak belirlenmiş olan
öğretmenler olup, bu öğretmenlerin araştırmaya katılma konusunda istekli
olmalarına da özen gösterilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda,
araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun matematik öğretimi
ile ilgili olumlu inançlara sahip oldukları anlaşılmıştır. Bununla birlikte,
Kosova ve Türkiye’de görev yapmakta olan öğretmenlerin matematik
öğretimi ile ilgili inançları arasında anlamlı farklılıklara ulaşılamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematik, matematik öğretimi, inanç, matematik
öğretimi ile ilgili inançlar.

Abstract
One of the factors for the success of teachers in mathematics course
applications was the beliefs about mathematics teaching. Because of that, it
was aimed to examine beliefs about mathematics teaching and explored the
difference between these beliefs of Kosovan and Turkish teachers in this
research. With this aim, the belief instrument was applied to the 33 Turkish
teachers and 39 Kosovan teachers attended the research. These Kosovan and
Turkish teachers were determined randomly for the research and they were
eager to attend it. As a result of the statistical analysis, most of the teachers
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had positive beliefs about mathematics teaching and there was not a
significance difference between these beliefs of Kosovan and Turkish
teachers.
Key Words: Mathematics, teaching of mathematics, beliefs, beliefs about
mathematics teaching.

Giriş
Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka
deyişle, matematik sayı, şekil, uzaklık, büyüklük ve bunlar arasındaki
ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller
üzerine kurulmuş evrensel bir dildir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2005).
Aynı zamanda matematik sayılara ve ölçmeye dayalı bir bilim dalı
olduğundan soyut varlıkları ve bunlar arasındaki bağlantıları inceler
(Işık, 2002). Matematiğin soyut yapısının, öğrencilerin bu derse karşı
bir fobi oluşturmasına neden olduğu düşünülür. Bunun yanında
öğrencilerin gözünde, matematiğin diğer disiplinlerle ve günlük
hayatla kopuk olması onları matematiği anlamaktan iyice uzaklaştırır
(Bindak, 2005). Matematik eğitimindeki zorluklar dikkate alındığında
öğretmenlerin, öğrencilerine matematiği sunarken onların matematik
hakkındaki olumsuz düşüncelerini gidermeleri oldukça önemlidir
(Aydoğdu ve Yüksel, 2013). Bidwell (1993)’e göre, matematik
öğrenciler için içine kapanık, cansız, hissiz ve tamamıyla keşfedilmiş
olan bir bilim alanı olarak görülmektedir. Oysa derslerde matematik
tarihine yer vermek öğrencilerin matematiğin açık, yaşayan, hisleri
olan ve her zaman ilginç olduğu fikrini edinmelerini sağlayabilir
(Karakuş, 2009). Matematik tarihiyle zenginleştirilmiş matematik
derslerinde öğrencilere; matematiğin kendini yenileyerek gelişen bir
bilim olduğunu, matematiğin kültürel bir boyutunun bulunduğunu,
matematiğin gökten hazır inmediğini, matematiğin diğer bilimlerle
ilişkisi olduğunu ve matematiğin düşünce dünyamıza nasıl yön
verdiğini, onu nasıl şekillendirdiğini ve medeniyetimizin gelişmesinde
nasıl rol aldığını gösterir (Baki, 2008). Matematik tarihi, öğretmenlere
matematiğin bir insan ürünü olduğunu göstermektd ve gerçek
yaşamdan matematiğin uygulamalarını sunmaktadır.
Matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi de,
günümüz dünyasında ve günlük yaşamda önem kazanmakta ve sürekli
artmaktadır. Değişen dünyada, matematiği anlayan ve matematik
yapanlar, geleceği şekillendirmede daha fazla söz sahibi olacaklardır.
Değişimlerle birlikte, matematiğin ve matematik eğitiminin belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Ancak bilgiyi ezberleyen bireyler yerine bilgiyi
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kullanan, düşünen, araştıran, sorgulayan, sorun çözebilen, zihinsel,
duyuşsal ve sosyal yönden gelişmiş bireyler yetiştirmek gerekir.
Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri
anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar.
Geçmişte
kazandığı
deneyimlerini
analiz
edebilecekleri,
açıklayabilecekleri tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri
bir dil ve sistematik kazandırır (MEB, 2005). Kaygılı, isteksiz veya
yetersiz öğretmenler dersi sevmeyen, başarısız öğrenciler yetiştirirler.
Bu nedenle, öncelikle öğretmenlerin matematiği sevmeleri ve kaygı
duymamaları gerekmektedir. Üstelik matematik öğretmenlerinden
toplumun beklentileri oldukça fazladır. Öğrencilerin var olan
bilgilerini yeniden düzene koymaları, gerekli yerlerde yenilemeleri,
yöntemlerinde sınıf içi demokratik bir atmosferde her türlü diyaloga
açık olmaları ile bilgide yarışı bireysellikten çıkartıp hiç olmazsa
küçük gruplarla paylaşmalıdırlar. Bu sebepler göz önüne alındığında,
öğretmenlerin öğretmenin rolü ve matematik hakkındaki düşünce ve
inançlarını analiz etmek, onların kendi okutacakları sınıflarda nasıl
davranıp davranmamaları gerektiğini ortaya koymak açısından
önemlidir (Baki ve Gökçek, 2007).
Matematiğe ilişkin İnançlar
Öğretmen, “eğitim ortamında istendik davranış ları kazandıran
profesyonel birey” olarak tanımlanabilir (Sönmez, 2003). Öğretmen,
eğitim-öğretim sürecinde hem çevrenin bir parçası hem de
düzenleyicisi konumundadır (Taş demir, 2007). Öğretmenlerinin
sınıflarında, matematik öğretimi uygulamaları temelde üç faktöre
dayalıdır (Ernest, 1991). Bunlar, öğretmenlerin matematik, öğrenimi
ve öğretimi ile ilgili zihinsel öğeleri ve şemaları; öğretimin içinde
oluştuğu sosyal bağlam ve öğretmenin kendi inançlarının ve
düşüncelerinin farkında olması ve sınıf içi pratiklerine yansıtma
derecesidir.
Öğretmeninin zihinsel öğeleri ve şemaları, matematik bilgilerini
ve matematiğe, onun öğrenme-öğretme boyutlarına dair inançlarını
kapsar. Bilgi önemlidir, fakat yalnız başına öğretmenlerin matematik
pratiklerindeki farklılıkları izah etmede yeterli değildir (Ernest, 1991).
Ernest tarafından, öğretmenlerin matematiğe yönelik inançları da üç
ana başlık altında ele alınabilir: Matematiğin doğasıyla ilgili görüş ya
da anlayışlar, matematik öğretmeye yönelik inançlar, matematik
öğrenme süreci ile ilgili inançlardır. Matematiğin doğasıyla ilgili
anlayışlar, bir bütün olarak matematiğin doğasına ilişkin sahip olunan
inanç sistemlerinden oluşur. Bazı öğretmenlerin anlayışları tamamen
net olarak açıklanabilir bir felsefeye dayandırılamasa da, böyle
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anlayışlar temelini matematik felsefesinden alır (Dossel, 1993).
Öğretmenin matematiğin doğasıyla ilgili anlayışları her zaman bilinçli
olmak zorunda değildir, daha ziyade onlar örtüktürler. Bu anlayışlar
her zaman bilinçli bir şekilde ifade edilen fikirlerde değil, aynı zaman
da üstü kapalı şekilde bazı felsefelere dayanır. Öğretmenlerin
matematik öğrenmeye yönelik inançları da genel olarak öğrenmenin
aktif bir bilgi yapılandırma süreci olduğuna yönelik inanç ve
öğrenmenin bilginin pasif olarak dışarıdan alındığına yönelik inanç
olarak ikiye ayrılmaktadır (Ernest, 1991). Öğrenme aktif bir
yapılandırma süreci olup, anlama kişi tarafından aktif olarak inşa
edilir. Öğrencinin ilgilerinin ve keşiflerinin sonucunda oluşur. Bu
anlamda problem çözme ortamları, öğrencinin bu keşifleri yapmaları
için uygun ortamlardır. Bu iki anlayışta, temelde öğrenmenin bir bilgi
yapılandırması süreci olduğunu vurgulamasına rağmen birinci
modelde öğrenci ilgi ve sorumlulukları çok dikkate alınmazken
ikincisinde bunlar doğrudan öğrenmenin merkezine koyulmaktadır.
Aynı zamanda, öğrenme pasif bir bilgi alma süreci olup, matematik
öğrenme bir takım temel becerilerde uzmanlaşmadır. Bol tekrarlar,
alıştırmalar ve işlemler matematik öğrenmeyi kolaylaştırır. Dışarıdan
bir öğreticinin anlattığı ve açıkladığı kavramlar öğrenen tarafından bir
sünger gibi emilerek öğrenilebilir.
Öğretmenlerin sahip oldukları matematik öğrenme ve öğretme
görüşleri, sosyal öğretme ortamlarında tekrar şekillenecektir.
Matematik öğretmenlerinin inançları öğretimsel bağlamlarda bazen
desteklenirler, bazen de kısıtlamalara uğrarlar (Cooney, 1985; Ernest,
1991; Thompson, 1984). Özel durum çalışmaları göstermiştir ki,
öğretmenlerin savundukları ve uyguladıkları matematik öğrenmeöğretme modelleri arasında büyük ayrılıklar vardır (Cooney, 1985).
Matematik öğretme ve öğrenme ile ilgili inançlar doğal olarak
birbirleri ile ilişkili olmasına rağmen, Thompson (1992)’a göre birçok
öğretmenin, öğrenme ve öğretme arasındaki ilişkileri taban alan tutarlı
bir öğretim felsefeleri yoktur. Diğer yandan inançlar ve pratikler
arasındaki ilişki çoğu zaman sanıldığının aksine, inançlardan
pratiklere doğru tek yönlü bir ilişki değildir. Thompson’a göre, böyle
bir ilişki çift yönlüdür. Yani, aynı zamanda inançlar da pratiklerden
etkilenirler. Bu nedenle, öğretimde bu kadar önemli olan inançlar bu
araştırmanın da konusu olmuştur. Bu kapsamda, bu araştırmada
öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili inançları araştırılacaktır.
Matematik alanındaki inançlar hakkında yapılmış olan
araştırmalar incelendiğinde, bu çalışmaların çoğunlukla öğretmen
adayları ile gerçekleştirilen araştırmalar oldukları anlaşılmıştır. Bu
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araştırmalardan bir kısmında (Eryılmaz-Çevirgen, 2014; GöloğluDemir ve Çetin, 2010; Güven, Karataş, Öztürk, Arslan ve Gürsoy,
2013; Hacıömeroğlu, 2012; Hacıömeroğlu ve Şahin-Taşkın, 2010;
Kayan, 2011; Masal ve Takunyacı, 2012), bu alanda geliştirilmiş olan
farklı ölçeklere yer verilmiştir. Ayrıca, bu araştırmalardan bir
kısmında (Eryılmaz-Çevirgen, 2014 ve 2016; Hacıömeroğlu ve ŞahinTaşkın, 2010; Kayan, Haser ve Işıksal-Bostan, 2013; Şahin, Gökkurt
ve Soylu, 2014) da öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik
inançlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verildiği anlaşılmaktadır.
Bu araştırmalardan Eryılmaz-Çevirgen (2016) tarafından yapılan
araştırmanın sonucunda ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının
matematik ve matematik eğitimine yönelik inançları arasından hem
yapılandırmacı inanışlarının hem de geleneksel inanışlarının sınıf
düzeylerine göre farklılaşmadığı anlaşılmıştır. Hacıömeroğlu ve
Şahin-Taşkın (2010) tarafından yapılan aratırmanın sonucunda, sınıf
öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançlarının
cinsiyetlerine, öğrenim düzeyi ve başarı notlarına göre farklılaşmadığı
açıklanmıştır. Kayan, Haser ve Işıksal-Bostan (2013) tarafından
yapılan araştırmanın sonucunda da, üçüncü ve dördüncü sınıf
ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik ve matematik
eğitimine yönelik inançları arasından yapılandırmacı inanışlarının
sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığı ancak geleneksel inanışlarının
farklılaştığı anlaşılmıştır. Şahin, Gökkurt ve Soylu (2014) tarafından
yapılan araştırmanın sonucunda ise, matematik öğretme faaliyeti ile
yakından ilişkili olan öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik
öğretimi öz-yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olduğu açıklanmıştır.
Yapılan incelemelerde, bu araştırmalardan yalnızca Gökkurt ve Soylu
(2014) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler ile çalışılmıştır. Bu
nedenle, bu araştırmada da öğretmenler ile gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, bu araştırmada bu alanda yapılan araştırmalardan farklı olarak
matematik eğitimi ile ilişkili olan öğretmenlerin matematik öğretimi
ile ilgili inançları incelenecektir. Ayrıca, bu araştırma farklı iki ülkede
(Kosova ve Türkiye) görev yapmakta olan öğretmenlerin matematik
öğretimi ile ilgili inançları da karşılaştırmalı olarak sunulacaktır.
Araştırmanın Önemi ve Amacı
Kosova’da özellikle savaş sonrası dönemde öğretmen yetiştirme
sistemi gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda Kosova’da 1990 yılı ile
başlayan bağımsızlık hareketleri bir anlamda eğitim politikasını ve
öğretmen yetiştirme anlayışını oluşturmuştur. Bu anlayışa dayalı
olarak 06 Haziran 1997 tarihinde, Priştine Üniversitesi Senatosu’nda,
Öğretmenlik Fakültesinin kurulması kararı alınmıştır. Bu projeye
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göre, fakültenin amacı, öğretmenleri teorik ve pratik olarak kaliteli bir
şekilde yetiştirmek, plan ve programda öngörülen dersleri ve diğer
öğretim etkinliklerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerini
desteklemektir (Yıldırım ve Yıldırım, 2012). Kosova Priştine
Üniversitesi Eğitim Fakültesi yeni yöntem ve teknikleri kullanabilen,
bu yöntem ve tekniklerin hangi derse daha uygun olduğunu seçebilen
ve uygulamaya koyan, değişim ve gelişmeleri takip eden, sorgulayan
öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Uzun yıllar farklı
devletlerin sınırları içerisinde bulunan Kosova’da 2010 yılına kadar
sadece bir devlet üniversitesi bulunmaktaydı. 2010 yılında Prizren
Üniversitesi’nin kurulmasıyla üniversite sayısı ikiye çıkmıştır.
Bununla birlikte, OECD’nin 2001 yılında Kosova’da tamamladığı
ulusal eğitim politikalarının konusal taraması sonucunda, Kosova’nın
öğretmen yetiştirme programında öğretmenliğin bir uzmanlık olarak
görülmediği belirtilmiştir. Kosova’da öğretmen yetiştirme, oldukça
akademik ve ağırlıklı olarak konu temelli ve hatta eğitimle ilgili
konular oldukça yüksek seviyededir. Öğretmenlik deneyimi ve
yansıtmacı öğretim metotları hiçbir sistematik bakış açısı veya
belirgin amaç ve hedefler konulmadan yürütülmektedir (Pupovci,
Hyseni ve Salıhaj, 2001). Kısacası, Kosova’da yükseköğretimin
yaygınlaştırılması ve kapasitesinin artırılması için son dönemde
oldukça önemli bir mesafe alınmış olmasına rağmen henüz istenilen
düzeye gelinememiştir. Bu hızlı değişim nicel olarak çok olumlu bir
gelişme olmakla birlikte bu gelişmelere paralel nitel bir değişimin ne
düzeyde olduğu tam olarak belli değildir. Artan yükseköğretim
kurumları bir yandan yükseköğretime erişimin, okullaşma oranının ve
fırsat eşitliğinin artmasını getirirken öte yandan kalite konusundaki
var olan ihtiyacı daha fazla belirginleştirmiştir. Bu nedenle,
Kosova'daki öğretmenlerin de bu çalışmada dahil edilmesi
kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, bu araştırmada Türkiye’de ve
Kosova'da görev yapmakta olan öğretmenlerin matematik öğretimi ile
ilgili inançları incelenmiştir. Ayrıca, bu araştırmada Türkiye’de ve
Kosova'da görev yapmakta olan öğretmenlerin bu inançları arasındaki
farklılıklarının araştırılması da amaçlanmıştır. Bu kapsamda, aşağıda
yer alan araştırma problemlerine cevap aranmıştır:
1. Kosova'daki öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili
inançları nasıldır?
2. Türkiye'deki öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili
inançları nasıldır?
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3. Türkiye ve Kosova'da görev yapmakta olan öğretmenlerin
matematik öğretimi ile ilgili inançları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmakta mıdır?
Yöntem
Bu bölümde; araştırmaya katılan öğretmenlere, bu
öğretmenlerin matematik hakkındaki inançlarının incelenmesi
amacıyla gerçekleştirilen veri toplamaya ilişkin bilgilere ve nicel
analizlere yer verilmiştir.
Araştırma Modeli
Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama
modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi tarama
modelleri, geçmişte ya da var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2003).
Katılımcılar
Bu çalışma bir tarama çalışması olup, Kosova ve Türkiye'de
görev yapmakta olan toplam 72 öğretmen çalışmaya katılmıştır. Bu
çalışma kapsamında, Kosova’da Türkçe eğitim yapan okullarda ders
veren öğretmenler arasından toplam 39 öğretmen ve Türkiye'nin İç
Anadolu bölgesindeki farklı illerde görev yapmakta olan 33 öğretmen
ile görüşülmüş ve bu öğretmenlere anketler uygulanmıştır.
Öğretmenlerin belirlenmesinde,
olasılık
temelli
örnekleme
yöntemlerinden biri olan seçkisiz örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır. Seçkisiz örnekleme yönteminde, tamamen rastgele
yöntemle örneklem seçilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 104). Bu
araştırmaya katılan öğretmenlerin araştırmaya katılma konusunda
istekli öğretmenler olmalarına da özen gösterilmiştir. Bu kapsamda,
bu çalışma yapılan ilk çalışma niteliğindedir. Çünkü bu çalışmada
Türkçe eğitim yapan Kosova ve Türkiye'deki okullarda aynı
dönemlerde ders veren öğretmenlerin matematik dersine ilişkin
inançları incelenecek ve karşılaştırılacaktır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Bu araştırmada; Baydar (2000) tarafından geliştirilen
Matematik Öğretimi ile ilgili İnanç Ölçeği Kosova'da ve Türkiye'de
çalışmakta olup araştırmaya katılan öğretmenlere 2015-2016 yılı güz
döneminde uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan bu ölçek, 34
maddeden oluşmaktadır ve 6’lı likert türünde hazırlanmış olan bir
ölçektir. Ölçekte yer alan maddeler “kesinlikle katılıyorum”,
“katılıyorum”, “katılabilirim”, “katılmayabilirim”, “katılmıyorum” ve
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“kesinlikle katılmıyorum” olmak üzere dereceli olarak verilmiştir.
Ölçek için hesaplanan Cronbach Alfa güvenilirlik sayısı 0.84 olarak
belirlenmiştir. Bu durum, Türkçe'ye uyarlanan ölçeğin güvenilir
olduğuna işaret etmektedir. Ölçekten elde edilebilecek olan en düşük
puan 34 iken, en yüksek puan da 204'dür. Elde edilen veriler için
Cronbach alfa katsayısı 0.81 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Ulaşılan araştırma verileri, likert türünde hazırlanmış bu
ölçekte yer alan maddeler olumsuzdan olumluya ya da düşükten
yükseğe 1'den itibaren puanlanarak bilgisayar sistemine aktarılmıştır.
Bu esnada, negatif olarak açıklanan ve işaretlenen maddeler tersten
puanlanmıştır. Ardından, her bir öğretmen için ölçekler aldıkların
puanlar toplanmış ve ortalama puanın hesaplanması için de elde edilen
toplam puanlar ölçekte yer alan madde sayısına bölünmüştür.
Böylelikle, araştırmaya katılan her bir öğretmen için ortalama puan
belirlenmiştir. Ortalama puanların yorumlanması amacıyla da, grup içi
puan aralıklarının genişliği hesaplanmıştır. Bu kapsamda, grup aralık
katsayısı değeri “ölçme sonuçları dizisindeki en büyük değer ile en
küçük değer arasındaki farkın belirlenen grup sayısına bölünmesiyle
(Kan, 2009: 407)” belirlenmiştir. Buna göre, katılımcı öğretmenlerin
inanç ölçeğine vermiş oldukları cevapların yorumlanmasında
değerlendirme aralığı yaklaşık olarak (6–1)/6=0.83 olarak
hesaplanmıştır. Sonuç olarak da, katılımcı öğrencilerin ölçeğe vermiş
oldukları cevapların yorumlanması için aralıklar; "5.20-6.00 kesinlikle
katılıyorum, 4.36-5.19 katılıyorum, 3.52-4.35 katılabilirim, 2.68-3.51
katılmayabilirim, 1.84-2.67 katılmıyorum ve 1.00-1.83 kesinlikle
katılmıyorum" olarak açıklanmıştır. Ayrıca, her bir öğretmen için elde
edilen puan ortalamalarını normallik varsayımının test edilmesinde
Kolmogorov-Smirnov
testinden
ve
puan
ortalamalarının
homojenliğini test etmede ise Levene istatistiğinden faydalanılmıştır.
Yapılan inceleme sonucunda, tüm ölçeğe ait verilerin yani öğretmen
puan ortalamalarının varyanlarının homojen olduğu (0.245, p=.62)
anlaşılmıştır. Ayrıca, Türkiye'de
görev yapmakta olan
öğretmenlerden elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği
(p>.05) ancak Kosova'da görev yapmakta olan elde edilen verilerin ise
normal dağılım göstermediği (p<.05) belirlenmiştir. Bu nedenle,
verilerin analizinde parametrik olmayan istatistiklerin kullanımı uygun
bulunmuştur.
Verilerin analizi, SPSS 23.0 aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu
kısımda, betimsel analizlerin yanında bağımsız örneklem t-testinin
parametrik olmayan karşılığı olan Mann Whitney U Testi de
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araştırmadaki verilerin analizinde kullanılmıştır. Ayrıca, verilerin
analizinde 0.05 anlamlılık düzeyi de referans alınmıştır.
Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan Kosova ve Türkiye'deki
öğretmenlerin matematik öğretimine ilişkin inançların belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen istatistiksel analizleri ile Kosova ve
Türkiye'deki öğretmenlerin bu inançlarındaki farklılıklara yer
verilecektir.
Bu amaçla, ilk olarak Kosova'daki ve Türkiye'deki öğretmenleri
için gerçekleştirilen betimsel istatistikler kapsamında elde edilen
frekans ve yüzde değerlerine aşağıda yer alan tablolarda yer
verilmiştir.
Tablo 1. Kosova'daki Öğretmenlerin Matematik Öğretimi İnançları
İçin Yüzde ve Frekans Değerleri

5.20-6.00
arası puan
f
%

Kosova’daki Öğretmenler
4.36-5.19
3.52-4.35
2.68-3.51
arası puan
arası puan arası puan
f
%
f
%
f
%

1.84-2.67
arası puan
f
%

9

24

1

23.1

61.5

5

12.8

0

0.0

2.6

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, bu araştırmaya katılan
Kosova’da görevli öğretmenlerin %23.1’inin ölçekten “kesinlikle
katılıyorum”a karşılık gelen puanlar almışlardır. Bu durum, matematik
öğretimi konusunda bu öğretmenlerin önemli bir kısmının oldukça
yüksek düzeyde ve olumlu inançlara sahiptirler. Öğretmenlerin büyük
bir bölümünün de (%61.4) da, “katılıyorum”a karşılık gelen puanlar
aldıkları ve dolayısıyla da matematik öğretimi konusunda yüksek
düzeyde ve olumlu inançlara sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu durum,
araştırmaya Kosova'dan katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun
(%84.6) olumlu inançlara sahip olduğunu göstermektedir. Aşağıda yer
verilen Tablo 2’de ise, Türkiye’de görev yapmakta olup bu
araştırmaya katılan öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili
inançlarına ilişkin olarak ölçekten aldıkları ortalama puanlara ve
yüzde değerlerine yer verilmiştir.
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Tablo 2. Türkiye’deki Öğretmenlerin Matematik Öğretimi İnançları
için Yüzde ve Frekans Değerleri

5.20-6.00
arası puan
f
%

Türkiye^deki Öğretmenler
4.36-5.19
3.52-4.35 2.68-3.51
arası puan arası puan arası puan
f
%
f
%
f
%

1.84-2.67
arası puan
f
%

7

21

0

21.2

63.6

5

15.2

0

0.0

0.0

Yukarıdaki
tablodan
görüleceği
üzere,
Kosova’daki
öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili inançlarındakine benzer
şekilde Türkiye’de görevli öğretmenlerin de %21.2’sinin ölçekten
“kesinlikle katılıyorum”a karşılık gelen puanlar aldıkları anlaşılmıştır.
Bu durum da, Türkiye’de görevli olup bu araştırmaya katılan
öğretmenlerin önemli bir kısmının matematik öğretimi konusunda
oldukça yüksek düzeyde ve olumlu inançlara sahip olduklarına işaret
etmektedir. Yine benzer şekilde, Türkiye’deki öğretmenlerin
yarısından fazlasının (%63.6) da, yine “katılıyorum”a karşılık gelen
puanlar aldıkları ve dolayısıyla da matematik öğretimi konusunda
yüksek düzeyde ve olumlu inançlara sahip oldukları da anlaşılmıştır.
Bu durum aynı zamanda, verilen yüzde ve frekans değerleri
araştırmaya Türkiye'den katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun
(%84.8) matematik öğretimi ile ilgili olumlu inançlara sahip
olduklarına da işaret etmektedir. Ayrıca, hem Kosova'da hem de
Türkiye'den araştırmaya katılan öğretmenlerin en yüksek düzeyde
ortalama puan almış olan yani inanç düzeyleri "kesinlikle
katılıyorum"a karşılık gelen öğretmenlerin yüzde oranlarının (Kosova
ve Türkiye için sırasıyla %23.1 ve %21.2), ""yüksek düzeyde
ortalama puan almış olup inançları "katılıyorum"a karşılık gelen
öğretmenlerin yüzde oranlarından (sırasıyla %61.5 ve %61.3) düşük
olması da dikkat çekicidir.
Yapılan bu betimsel analizlerin yanında, Türkiye’de ve
Kosova’da görev yapmakta olup bu araştırmaya katılan öğretmenlerin
matematik öğretimi ile ilgili inançları arasında farklılık olup
olmadığının ortaya koyulması amacıyla öncelikle Mann Whitney U
Testi yapılmış ve analiz sonuçlarına aşağıda yer alan Tablo 3'te yer
verilmiştir.
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Tablo 3. Türkiye ve Kosova’daki Öğretmenlerin İnançlarına ilişkin
Mann Whitney U Testi Sonuçları
Öğretmenler

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Kosova

39

36.6

1426.5

640.5

.973

Türkiye

33

36.4

1201.5

Yapılan incelemelerde, araştırmaya katılan Kosova'daki
öğretmenlerin matematik öğretimi hakkındaki inançları ile
Türkiye'deki öğretmenlerin inançları arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı (U=640.5, p>.05) anlaşılmıştır.
Sonuçlar
Bu araştırma, Türkiye’de ve Kosova'da görev yapmakta olan
öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili inançlarının incelenmesi
ile bu ülkelerde görev yapmakta olan öğretmenlerin bu inançları
arasındaki farklılıklarının araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olan
bir araştırmadır. Kosova'da son yıllarda öğretmen yetiştirmede yapılan
değişiklikler ve halen bu alanda gelişmeye olan ihtiyaç göz önüne
alınarak, bu araştırma kapsamında Kosova ve Türkiye'deki
öğretmenlerin inançları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda,
araştırmaya katılan bu iki farklı ülke öğretmenlerinin büyük
çoğunluğunun matematik öğretimi ile ilgili olumlu inançlara sahip
oldukları anlaşılmıştır. İnançları "kesinlikle katılıyorum" a karşılık
gelen öğretmenlerin yüzdelerinin, inançları "katılıyorum"a karşılık
gelen öğretmenlerin yüzde oranından düşük olması da, araştırmaya
katılan öğretmenlerin önemli bir kısmının (yaklaşık dörtte üçünün)
matematik öğretimi ile ilgili inançlarının gelişmeye ihtiyacı
bulunduğuna işaret etmektedir. Ulaşılan bu sonuç, Şahin, Gökkurt ve
Soylu (2014) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen
matematik öğretme faaliyeti ile yakından ilişkili olan öğretmenlerin
matematik öğretimi öz-yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olduğu
sonucu ile benzeşmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de yapılacak olan
araştırmalarda, Türkiye’deki öğretmenlerin matematik öğretimi ile
ilgili inançlarının ne şekilde geliştirilebileceği üzerinden çalışılabilir.
Bu araştırma kapsamında, Kosova’daki öğretmenlerin
matematik öğretimi ile ilgili inançlarının yapılan incelemeler de, bu
ülkede görev yapmakta olan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bu
inançlarının olumlu olduğunu göstermiştir ki, bu durum Kosova’da
savaş sonrası dönemde yeniden yapılandırılan öğretmen yetiştirme
sisteminin ve bu kapsamda Kosova’da 1990 yılı ile başlayan eğitim
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politikası ve öğretmen yetiştirmedeki değişikliklerin (Yıldırım ve
Yıldırım, 2012) etkili olduğunu düşündürmektedir. Özellikle de 1997
itibariyle yeni yöntem ve teknikleri kullanabilen, bu yöntem ve
tekniklerin hangi derse daha uygun olduğunu seçebilen ve
uygulamaya koyan, değişim ve gelişmeleri takip eden ve sorgulayan
öğretmenler yetiştirmek amacıyla (Pupovci, Hyseni ve Salıhaj, 2001)
Priştine Üniversitesi Öğretmenlik Fakültesi’nin kurulmasının,
ardından 2010 yılında Prizren Üniversitesi’nin açılmasının
öğretmenlerin inançları üzerinde farklılık oluşturduğuna da işaret
etmektedir. Bununla birlikte, yapılan yeni araştırmalar Kosova’da
görev yapmakta olan öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili inanç
ve becerilerinin nasıl geliştirilebilceği araştırılabilir ve eğitim
alanındaki farklı inançlarının değişimi incelenebilir.
Ayrıca, Kosova ve Türkiye’de görev yapmakta olan
öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili inançları arasında ise
anlamlı farklılıklara ulaşılamamıştır. Bu durum, Kosova'da görev
yapmakta olan öğretmenler ile Türkiye'de görev yapmakta olan
öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili inançlarının benzer
olduğunu göstermektedir. Yapılacak olan araştırmalarda da,
Kosova'daki ve Türkiye'deki öğretmenlerin öğretmenlik alanındaki
farklı inançları ve becerileri karşılaştırılabilir.
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THE CONTOURS OF POLICE INTEGRITY IN THE TURKISH
REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE POLİS MESLEK
AHLAKI BÜTÜNLÜĞÜNÜN GENEL HATLARI
Osman KAYABAŞI
Abstract
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is a small country located at the
north of Cyprus, which is the third largest island with a geopolitical and
geostrategical significance in the Mediterranean Sea. This article explores the
contours of police integrity in the TRNC, using the second version of the police
integrity questionnaire developed by Klockars and colleagues. The
questionnaire was customized for the TRNC and then administered in
December 2013. Police officers, whose employed in eight central directorates
of the TRNC Police Organization, evaluated 11 hypothetical scenarios. After
reviewing each scenario, the respondents were asked to report; (1) own and
others’ evaluations of its seriousness, (2) knowledge of official rules, (3) views
about appropriate and expected discipline, (4) as well as own and others’
willingness to report the misconduct.
The respondents evaluated scenarios described in the questionnaire to range in
seriousness from the least serious (cover-up of police driving under the
influence accident, officer strikes prisoner, and sergeant fails to halt beating of
child abuser) to the most serious (opportunistic theft, auto body shop 5%
kickback, false report of drug possession). As with the results of similar
surveys, respondents tended to have a lower view of the integrity of colleagues
compared to their own position. Although most of the respondents supported
and expected some discipline for all the scenarios described in the
questionnaire, they supported and expected police officers to be dismissed from
directorate only for the opportunistic theft. We also measured the contours of
the code of silence and found that the code was much stronger for the
behaviours evaluated as the least serious and the weakest for the behaviours
evaluated as the most serious. Finally, we found that, most of the respondents
believed that other officers in their directorates would be much more likely to
protect all these behaviors -except cover-up of police driving under the
influence accident- in code of silence than they themselves would.
Key Words: Police Integrity, Police Ethics, Code of Silence, Turkish Republic
of Northern Cyprus, TRNC Police Organization, Survey
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Özet
Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC), küçük ama bulunduğu konum nedeniyle jeopolitik
ve jeostratejik öneme sahip bir ülkedir. Bu makale, Klockars ve arkadaşları
tarafından geliştirilen “polis meslek ahlakı bütünlüğü (polis meslek etiği)
algılama” anketinin ikinci versiyonunun KKTC’de uygulanması neticesinde
KKTC’deki polis meslek ahlakı bütünlüğünün genel hatlarını keşfeden bir
çalışmadır. Anket, KKTC’ye uyarlandıktan sonra 2013 yılı Aralık ayında
uygulanmıştır. Bu çerçevede KKTC Polis Örgütünün merkezdeki bölüm
müdürlüklerinde çalışan polis mensupları 11 adet varsayımsal senaryoyu
değerlendirmiştir. Katılımcılardan, her bir senaryoyu gözden geçirdikten sonra,
anketteki senaryolarda tasvir edilen davranışlarla ilgili; (1) kendilerinin ve
çalıştıkları şubedeki meslektaşlarının ciddiyet algılarını, (2) bu davranışların
resmi kural ihlali olup olmadığını, (3) senaryolardaki davranışlarda bulunanlara
karşı uygun olduğunu düşündükleri ve uygulanmasını bekledikleri disiplin
işlemini ve (4) kendilerinin ve çalıştıkları şubedeki meslektaşlarının bu
davranışlarda bulunanları bildirme istekliliklerini değerlendirmeleri istenmiştir.
Katılımcılar ankette tasvir edilen davranışları ciddiyet bakımından, en az ciddi
gördüklerinden (alkollü meslektaş kazasını rapor etmeme, partnerinin canını
yakan tutukluya vurma, çocuk istismarı zanlısını döven meslektaşlarını
durdurmama) en çok ciddi gördüklerine (olay mahallinden çakı hırsızlığı, oto
tamircisinden %5 komisyon alma, yalan yere uyuşturucu satıcısı diye rapor
etme) kadar uzanan bir aralıkta değerlendirdiler. Benzer çalışmaların
sonuçlarında olduğu gibi, katılımcılar, kendi ciddiyet algılarına kıyasla
meslektaşlarının daha düşük seviyede ciddiyet algısına sahip olduğu
görüşündedirler. Katılımcıların birçoğu, ankette tanımlanan tüm senaryolar için
biraz disiplin cezası verilmesini uygun görme ve beklemelerine karşın, yalnızca
fırsat hırsızlığı (olay mahallinden çakı hırsızlığı) yapan meslektaşlarının
meslekten çıkarılmasını uygun gördüklerini ve beklediklerini belirtmişlerdir.
Çalışma ayrıca, katılımcıların en az ciddi olarak değerlendirdikleri
davranışlarda sessizlik kodunun daha fazla güçlü olduğunu, en çok ciddi olarak
değerlendirdikleri davranışlarda ise sessizlik kodunun daha fazla güçsüz
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Son olarak çalışma, katılımcıların; çalıştıkları
şubedeki meslektaşlarının, alkollü meslektaş kazasını rapor etmeme haricindeki
tüm senaryolardaki davranışları kendilerininkinden daha fazla sessizlik koduyla
koruyacakları görüşünde olduklarını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Polis Meslek Ahlakı Bütünlüğü, Polis Meslek Etiği,
Sessizlik Kodu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC Polis Örgütü, Anket

Introduction
The island of Cyprus is located in the intersection of Europe-Asia
and Africa. Politically and culturally it is European, whereas it is
geographically Middle Eastern. It is the third largest island in the
Mediterranean Sea. TRNC is located in the north of island and declared
independency in 1983. TRNC has 35.04% of the territory of the island
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with 3242 km² land area1. According to the results of the census that
was performed in December of 2011, de-facto population of TRNC is
294,396 inhabitants2, 3. The Gross National Product per capita is $13,721 in 20154. The official language is Turkish and the capital is
Nicosia5, while the currency used is the Turkish Lira. The main
population of the TRNC is consist of the Turkish Cypriot natives and
Anatolian-rooted Turkish immigrants6, and islam is the most dominant
religion in the TRNC7. Due to its historic background and experiences,
the power of central administration is deeply rooted in TRNC.
The history of the police in Cyprus began in the Ottomans period
(1571-1878)8. When the administration of the island was handed over
from Ottoman Empire to the United Kingdom in 1878, there was
already a security force on the island, which was called “Zaptiah
Organization” consisting of mostly the Turks9. This organization was
reorganised in few years by the British and became known as the
“Cyprus Military Police Force”10. During the restructuring in 1st
January 1935, the title of the Police was changed from the “Cyprus
Serkan İlseven, Gürel Hıdırer and Ahmet Tümer, Kıbrıs Coğrafyası, Kıbrıs Türk
Eğitim Vakfı (Lefkoşa: Kristal Reklam Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 2012), 6.
2 TRNC State Planning Organization, TRNC Population And Housing Unit Census:
First Definitive Results, December 17, 2012, accessed January 10, 2017,
http://www.devplan.org/nufus-2011/nufus%20son_.pdf.
3
2015 estimate population of TRNC is 326,158 inhabitants (TRNC State Planning
Organization, Economic And Social Indicators 2015, Prime Ministry, State Planning
Organization, Follow up and Coordination Department, (Nicosia: TRNC State Printing
Office, 2017), 3.
4 TRNC State Planning Organization, Economic, 2017, 3.
5 TRNC is divided into six districts namely Nicosia (Lefkoşa), Famagusta
(Gazimağusa), Kyrenia (Girne), Morphou (Güzelyurt), Trikomo (İskele), and Lefka
(Lefke).
6
Additional population of the island is consist of the laborers from Turkey and from
other countries and students from different countries -at most from Turkey- who came
over to pursue educational opportunities. In addition 311 Cypriot Greeks (Ali Dayıoğlu,
Kuzey Kıbrıs’ın Ötekileri: Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler (İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014), 37.) and 156 Cypriot Maronites (Dayıoğlu,
Kıbrıs’ın Ötekileri, 89.) lives in TRNC.
7
Turkish Cypriot natives and Anatolian-rooted Turkish immigrants are Muslims,
Cypriot Greeks are Orthodox Christians, and Cypriot Maronites are Maronite
Christians.
8 For more details see: Osman Kayabaşı, “The Building Of The Cyprus Military Police
During The Period Of Transition From The Ottoman Empire To The British
Administration (1878-1881)” (paper presented at the 1st International Mediterranean
Karpasia Symposium, Nicosia, TRNC, April 11-13, 2016).
9
Kayabaşı, “The Building Of The Cyprus Military Police.”
10 Kayabaşı, “The Building Of The Cyprus Military Police.”
1

156 | The Contours of Police Integrity in the TRNC
Military Police” to the “Cyprus Police Force” and the police uniforms,
training, standarts, ranks, and equipment also changed11.
After the Greek police officers’ decisions to support a faction of
National Organization of Cypriot Fighters (Ethniki Organosis Kyprion
Agoniston (Eoka12)) which was formed on 1st April 1955, which
resulted in police failure to prevent crimes, a group of British police
experts, the “Cyprus Police Commission”, visited the island in 1956, to
examine the organization and advised to implement the Anglo-Saxon
law enforcement system13.
When the British government decided to evacuate the island, they
revised the Police Law in 1958. In 1959, all laws enacted during United
Kingdom colonial period was revised and published in 354 chapters and
6 volumes. Police Law was included in this publication, referred to as
“Chapter 285, Police Law”. The British left in 1960 with two British
military bases remaining on the island, and the administration was
transferred to the Republic of Cyprus which was composed of two
ethno-national communities (Turkish Cypriots and Greek Cypriots).
Different from the United Kingdom colonial period, according to
the Zurich and London Agreements which provided the legal base for
the formation of the new republic, the new law enforcement was
supposed to consist of two different departments; police and
gendarmerie. The staffs of the new departments were supposed to be
70% Greek Cypriots and 30% Turkish Cypriots. When the creation of
the new state was announced on 16 th August 1960, Cyprus Police Force
was also formed, urban areas being under the responsibility of the
police and rural areas being under the responsibility of the gendarmerie.
Commander of the police was Greek Cypriot and the commander of the
gendarmerie was Turkish Cypriot.
On 21st December 1963, the reactivation of Eoka, resulted in
disintegration between the Turkish Cypriot and Greek Cypriot
communities of the island which forced the Turkish police officers to
retreat to Turkish populated areas and Greek police officers to retreat to
Greek populated areas. This enabled them, aside from providing law
11

William Cyril Canbell King, Report of the Cyprus Police Force for the year 1936,
(Nicosia: Printed at the Cyprus Government Printing Office, 1937), 4.
12 Eoka was a Greek Cypriot nationalist guerrilla organization that fought a campaign
for the end of British rule and also Turkish Cypriots in Cyprus, for the island’s selfdetermination, and for the eventual union with Greece.
13 F. J. Armstrong, H. Studdy and G. C. White, Report of the Cyprus Police Commission
1956, (Nicosia: Printed at the Cyprus Government Printing Office,1956), 1-48.
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enforcement, to act as a defensive force for their population. The
Turkish Cypriots established various political governing bodies14 until
1983 and the police officers performed their duties both in districts and
center under the military commanders.
When military junta in Greece seized the power in the island in
1974 by a military coup that it made by using Greek National Guardian
Army and Eoka-b15, Turkey fearing the safety of both the Turkish
Cypriots and Greek Cypriots, initiated the “Peace Operation”16 and
terminated the military administration.This operation was followed by
a Ceasefire Agreement and later Vienne Agreement which divided the
island into two parts, Turkish Cypriots in the north and Greek Cypriots
in the south of the island. After this separation, Turkish Cypriots formed
Turkish Federate State of Cyprus in 197517. The war-related experience
exposed Turkish Cypriot police officers to considerable violence, while
14

Turkish Cypriots established various political governing bodies under the names of;
“General Committee” (from 21 December 1963 to 28 December 1967); “Temporary
Cyprus Turkish Administration ” (from 28 December 1967 to 21 December 1971);
“Cyprus Turkish Administration” (from 21 December 1971 to 1 October 1974);
“Autonomous Cyprus Turkish Administration (from 1 October 1974 to 13 February
1975); and the Turkish Federate State of Cyprus (from 13 February 1975 to 15
November 1983) until 1983 (Ministry of National Education, Youth, and Sports, Kıbrıs
Türk Tarihi, 10. Sınıf Ders Kitabı (Ankara: Korza Yayıncılık Basım Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti., 2010), 47.).
15 Eoka-b, was a Greek Cypriot paramilitary organization formed in 1971, and followed
an ultra right-wing nationalistic ideology and had the ultimate goal of achieving the
enosis (union) of Cyprus with Greece. Enosis refers to the movement of various Greek
communities that live outside Greece, for incorporation of the regions they inhabit into
the Greek state. Widely known is the case of the Greek Cypriots for union of Cyprus
into Greece.
16
Turkey’s 1974 intervention divided Cyprus into a Turkish zone in the north and a
Greek zone in the south. This was followed by a population exchange between two
regions in the following year. However, only the Greek Cypriots continued to receive
international recognition (except from Turkey) through their control of the Republic of
Cyprus (Yılmaz Çolak, “Nationalism and the Political Use of History in Cyprus: Recent
Developments,” Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, (2008), 21.).
Republic of Cyprus haven’t represented Turkish Cypriots and for this reason Turkey
renamed Republic of Cyprus as a Greek Administration of South Cyprus.
17 Firstly, Turkish Cypriots accepted Basic Rules in 28 December 1967 as a miniature
constitution, and after the Peace Operation they accepted the Turkish Federate State of
Cyprus Constitution in 8 June 1975 (Turkish Federate State of Cyprus Constitution,
TFSC Official Gazette, No: 34/1975, June 17, 1975, (Nicosia: Printed at the TFSC
Government Printing Office, 1975)). Finally, Turkish Cypriots declared the
establishment of the TRNC, and accepted the TRNC Constitution in 5 May 1985
(Turkish Republic of Northern Cyprus Constitution, TRNC Official Gazette, No:
43/1985, May 7, 1985, (Nicosia: Printed at the TRNC Government Printing Office,
1985)).
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resulting in the relaxation of official rules and strengthening of the code
of silence.
In 1976, police forces’ connection to military commanders in the
central administration and also in the districts ended and they were
brought together under the umbrella of “Police Headquarters” that was
formed under Commander of Security Forces. After the declaration of
TRNC in 1983, Police Law, a residue from the United Kingdom
colonial period was repealed and replaced by TRNC Police
Organization (Establishment, Duty and Authority) Law (Law No
51/1984). The new republic’s vision of a better security service was
translated into recruitment of more officers and allocation of more
financial resources to the police organization.
With the year 1991, cooperation with the Turkish National Police
Academy was started, and resulted in some cadets being sent to Turkey
for undergraduate police training and also some small scale
improvements were made to the curriculum of basic police training
course for police officers at TRNC Police School. With the opening of
the borders between TRNC and the Greek Administration of South
Cyprus in 2003, the interaction between the Turkish Cypriot and Greek
Cypriot communities was renewed. In 2005, many women employed as
civilian staff in the TRNC Police Organization, were deployed to the
borders, which also changed the mainly man staffed gender distribution
in the organization.
In 2009, to start the cooperation between two communities with
regard to the internal security problems, “the Office for Information
Exchange for Crimes and Criminals” was formed in the buffer zone that
is under the responsibility of United Nations. In 2011, the “Financial
Crimes Unit” was formed to strengthen the fight against corruption and
other related offences. Towards the end of 2012, the police initiated the
institutional reconstruction in the way of modernization.
Due to its historic background and experiences, the power of
central administration is deeply rooted in TRNC. The Police fulfill their
functions under the Commander of Security Forces. The Commander
of the Security Forces, who is reporting to the Prime Minister, is
responsible for the overall work performance, administration,
supervision, and inspection of the organization (Police Law (PL), 1984,
Article 3). The organization has central and district forces. There are 12
departments, out of which 3 report directly to Chief of Police and 9
report to 1st Assistant Chief of Police. There is also the Supervisory
Board and Research and Development Office, reporting to the 2nd
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Assistant Chief of Police. Also, district organization consists of 5
district police organizations reporting to the 2nd Assistant Chief of
Police.
Theory of Police Integrity and the Turkish Republic of
Northern Cyprus Police
This study explores police integrity among TRNC police officers
based on the organizational theory of police integrity and related
methodology18. According to the organizational theory of police
integrity, police integrity is “the normative inclination among police to
resist temptations to abuse the rights and privileges of their
occupation”19.
Police integrity does not necessarily imply that police officers
will have the same inclination to resist all types of temptation; rather,
the contours of police integrity may vary significantly across different
forms (e.g., police corruption, use of excessive force), and levels of
seriousness within the same form of misconduct (e.g., within police
corruption, acceptance of gratuities vs. theft from a crime scene). The
organizational theory of police integrity20, rests on four dimensions:
quality of official rules, quality of the agency’s own internal control of
misconduct, curtailing the code of silence, and the influence of the
larger environment. This study explores the theory of police integrity in
relation to the TRNC Police.
Organizational Rules
See, Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” Research in
Brief, United States Department of Justice, Office of Justice Programs, National
Institute of Justice. (Washington, D.C.: Government Printing Office, 2000), 1-5.; Carl
B. Klockars, Sanja Kutnjak Ivković, and Maria R. Haberfeld, “The Contours of Police
Integrity,” in The Contours of Police Integrity, ed. Carl B. Klockars, Sanja Kutnjak
Ivković, and Maria R. Haberfeld (Newbury Park, CA: Sage, 2004b), 2-12.; Carl B.
Klockars, Sanja Kutnjak Ivković and Maria R. Haberfeld, Enhancing Police Integrity
(New York: Springer, 2006), 1-15.; Sanja Kutnjak Ivković, “Studying Police Integrity,”
in Measuring Police Integrity Across the World: Studies from Established Democracies
and Countries in Transition, ed. Sanja Kutnjak Ivković and Maria R. Haberfeld (New
York: Springer, 2015), 3-17.
19
Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” 2000, 10.; Klockars,
Kutnjak Ivković and Haberfeld, “The Contours of Police Integrity,” 2004b, 2.;
Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 1.;
Kutnjak Ivković, “Studying Police Integrity,” 2015, 3.
20 Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” 2000, 2.; Klockars,
Kutnjak Ivković and Haberfeld, “The Contours of Police Integrity,” 2004b, 7-8.;
Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 8-10.;
Kutnjak Ivković, “Studying Police Integrity,” 2015, 4-11.
18
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The first dimension of the theory of police integrity focuses on
the way a police agency’s organizational rules are established by the
administration, how they are communicated to the police officers, and
the way in which they are understood by the police officers21.
According to this theory, a police agency of high integrity is one in
which the official rules prohibiting police misconduct have been
established, these official rules are taught and enforced, and its police
officers know and support these official rules.
The TRNC Police are a centralized police agency; therefore, the
official rules are made at the top of the hierarchy and are applicable to
all police units across the country. The TRNC Police Organization is
regulated by the TRNC Constitution (1985, Article 118), Police
Organization (Establishment, Duty and Authorities) Law (Police Law,
1984), regulations issued in accordance with the Police Law, police
standing orders and principle orders, other laws and regulations. These
laws and regulations provide the legal grounds for establishing a
professional, politically impartial, and democratic police organization.
The foundations of the TRNC Police Organization goes back to 1960’s.
Between the years of 1963 and 1974, minority Turkish Cypriots,
isolated from the common Republic of Cyprus, had to struggle to
survive and to be recognized. During that struggle process Turkish
Cypriot Police were mostly on duty for the purpose of military defence
and fought as aside them military, shoulder to shoulder, at the front line.
During this period, duties were mostly carried out by verbal and secret
commands, written rules kept in the background.
The beginning of 1970, after Cyprus Turkish General Directorate
attained the organizational structure, brought the Cyprus Turkish
cantons under a single roof. The foundation of police organization in
Turkish government was elevated to the legal status by making 2/1971
amendment to Chapter of 285 Police Law. This amendment with the
1960 Police and Gendarmerie Law commentary with Director General
of Police (Commander) of the term, Cyprus Provisional Turkish
Administration (CPTA) Director General of Police re-defined, and this
law, any authority, apartments or person, the reference to the CPTA
corresponding to the will be deemed to be made is specified (Police
Amendment Law 2/1971, Article 2). Following the legislation of 1971,
21

Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” 2000, 2.; Klockars,
Kutnjak Ivković and Haberfeld, “The Contours of Police Integrity,” 2004b, 7.;
Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 8-9.;
Kutnjak Ivković, “Studying Police Integrity,” 2015, 5-6.
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the police started to publish regulations, standing orders and principle
orders. In the process, the police addressed major topics, such as
discipline, promotion, complaints againts police misconduct, and
prisoner rights.
After the 1974 Cyprus Peace Operation, Turkish Cypriots, in
1975, accepted the Turkish Federate State of Cyprus Constitution which
includes fundamental, social, economical and political rights. After
Turkish Cypriots declared the establishment of the TRNC, Police
Organization (Establishment, Duty and Authorities) Law entered in
force in 1984, and Chapter 285 Police Law was amended. Also, TRNC
Constitution, which has not been amended since 1985, entered in force.
During the period of the United Kingdom Crown Colony, the
Criminal Code was introduced in 1928 and Criminal Procedural Law
(CPL) in 1948. These two laws still represent the foundation of the
penal system in TRNC today. In addition, Judges Rules, before the
amendments that were passed in England in 1964, have still continued
to be applied in the TRNC. Police officers have been inquiring and
taking statements based on these rules.
The TRNC Constitution gave the defendants the rights to be
informed about the charges and to receive Miranda-like warnings.
However, neither the defendant’s rights nor the judges’ rules procedural
guidelines were ever defined in any law or regulation, thus living much
room for individual and group discretion. The CPL authorizes the police
to open an investigation (CPL, 1948, Article 4). While the prosecution
of criminal cases is the responsibility of the chief prosecutor,
investigations of criminal cases are completely in the hands of the
police. The CPL addresses the traditional police duties such as arrest,
using force at the moment of arrest, and search and seizure procedures.
The rules which need to be followed in taking blood, hair, urine
samples, having video and voice records of actors in criminal suit were
not organized in CPL yet.
Another part of legislation directly regulating police work is
contained in the Police Law (1984). While the authority and duties of
the police are defined in the Article 8 of the Police Law, the authority
and duties of the police are defined in Articles 83 through 96. The police
organization has to provide public safety and public order; protect
citizens’ lives and property; provide peace; prevent the commission of
crimes; arrest suspects; and so on (PL, Article 85). The rules and
regulations regulating the authority to carrying a gun, taking voice
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records, taking finger and palm prints, and taking photos were
subsequently added to the Police Law (PL, Articles 86-89).
However, the Police Law has not yet adressed certain human
rights concepts, such as the presumption of innocence, the legitimate
right to use force, reasonable doubt, the use of torture, accountability,
and transparency. The Police Law of 1984 was power oriented;
although it was subject to many amendments, it can be said that it has
been progressing too slowly to reach the understanding of servicefocused police. Following the preparation of the European Codes of
Police Ethics during the years 1998-2001, many democratic countries
have set up their own ethical rules of the police by internalizing these
rules. It is notable to record that Police Organization in TRNC is yet to
have any Police Ethics Rules set.
Police Detection and Investigation of Police Misconduct
The second dimension of the theory emphasizes the police
agency’s own methods of detection, investigation, and discipline of rule
violations22. These activities could be very heterogeneous, from more
reactive activities, such as investigations of corrupt behavior and
discipline of corrupt police officers, to more proactive activities, such
as education in ethics, integrity testing, and proactive investigations in
different types.
The integrity theory stipulates that there should be a positive
correlation between the existence and use of a sophisticated system of
corruption prevention and control, and the level of integrity prevailing
in the agency. The police disciplinary procedures in TRNC are
regulated by the Articles 106 through 125 of the Police Law (1984). If
a complaint is filed against a police officer, the superintendent of the
relevant directorate has to approved the opening of the disciplinary
investigation (PL, 1984, Article 106). However, Article 76 of the TRNC
Constitution requires authorities to inform the complainant in a written
form within 30 days about the outcome of the investigation. This
responsibility is regulated by the Good Governance Law (GGL) enacted
in 2013 (GGL, 2013, Article 15). This regulation also mandates the
introduced Administration to compensate loss resulted from its own

22

Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” 2000, 2.; Klockars,
Kutnjak Ivković and Haberfeld, “The Contours of Police Integrity,” 2004b, 7.;
Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 9.;
Kutnjak Ivković, “Studying Police Integrity,” 2015, 6-8.
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operation, neglect and actions, and to charge back personnel who cause
loss (GGL, Article 22).
Police Supervisory Board carries out inspections and audits of
central and district departments (PL, 1984, Article 11). The Supervisory
Board performs the tasks in concordance with a one-year program
prepared and announced to all units. The Supervisory Board assumes
responsibility and authority to inspect, audit, examine, and investigate
all operations, applications, and behaviors related to the performance of
the police tasks (PL, 1984, Article 11(4)(a)).
The Police Law enumerates various violations of official rules,
establishes the criteria to be used in the internal procedure, and
delineates the disciplinary procedure and potential outcomes (PL, 1984,
Article 113). The Police Law stipulates that an internal disciplinary
investigation against a police officer may be held in the case the officer
does not perform the tasks and responsibilities described in the Police
Law and other laws, misuses one’s authority, violates mandates, does
not follow supervisors’ commands, and engages in other types of
misconduct (PL, 1984, Article 106). If superintendent approves
opening the disciplinary investigation against the police officer, the
superintendent assigns the investigative officer to carry out the
investigation (PL, 1984, Article 106/1). In a written letter that covers
the details of the alleged violations, the investigative officer informs the
police officer who is accused of committing a rule violation and/or a
crime about the opening of the investigation (Bylaw on Police
Disciplinary and Appeal Procedures,2011 Article 4).
The accused officer has the right to prepare a written or oral
statement in his defense to be presented to the officer in charge, the
superintendent ordered to open the investigation, or the Chief of Police.
Alternatively, the accused officer has the right to remain silent (Bylaw
on Police Disciplinary and Appeal Procedures, 2011 Article 5).
Disciplinary investigation commences immediately and must be
completed within 15 days. After 15 days, the report is presented to the
superintendent who issued the order (PL, Article 106). The
superintendent examines the investigation file and report, and once the
superintendent concludes that the officer has violated a disciplinary
rule, the superintendent assigns an officer as a prosecutor to prepare an
indictment (PL, 2011 Article 106/8).
Disciplinary judgments prior to 2011 were made and decided by
actors (investigation officer, prosecutor and judge) chosen and assigned
by relevant superintendent within the directorates (district commander
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or commander in the directorates of Police HQ). The Superintendent
reviewed the outcome and informed the accused. If the accused has not
been satisfied with the outcome, an appeal may have been made to the
Police Services Commission. A 2011 change assigned the disciplinary
judgments to the Police Organization Discipline Commission (PL, 2011
Article 107/1). This Commission is composed of a chair and seven
members; the most senior Superintendent is the chair of the
Commission. Members are assigned on a one-year rotation basis by the
Chief of Police. If the police officer is accused of violating actions and
behaviors stated in Articles 115(1) or 115 (2), one member of
Disciplinary Commission is assigned by the Chief of Police. Likewise,
if police officer is accused of violating actions and behaviors stated in
Articles 115(3) or 115(4), three members of the Disciplinary
Commission (referred to as Discipline Board) are assigned by the Chief
of Police (PL, 2011: Article 107).
Officers accused of committing violations have an active role in
the process; the right to examine all documents related to the
investigation, propose new evidence to be examined, and to defend
oneself or to be defended by a colleague or a lawyer (PL, 2011 Article
109/2). At the end of the investigation, the accused can be acquitted of
all the charges and found innocent or found guilty and subject to one or
more disciplinary punishments stated under the Article 115 of Police
Law. The possible disciplinary sanctions can be classified into four
categories: (1) warning; (2) written reprimand; (3) suspension of
promotion; (a) for a short term ( up to 6 months) or (b) for a long term
(up to 18 months); and (4) dismissal or demotion in rank. Actions and
omissions subject to the discipline are explicitly listed in the Police Law
(PL, 2011 Article 115). In case that the disciplinary action of
“suspension of promotion” cannot be imposed, one-tenth of gross salary
may be cut and, if the officer is found guilty of a similar rule violation
in the future, the officer may be dismisses (PL, 2011 Article 119/2).
After the discipline has been meted out, the accused officer may
make an appeal to Police Services Commission within 14 days (PL,
2011 Article 123/1). Moreover, the officer may file a claim against the
decision of the Police Services Commission at the Supreme
Administrative Court (PL, 2011 Article 35). Very few officers
subjected to the disciplinary investigation filed a claim disputing the
disciplinary punishments in the Supreme Administrative Court.
In 2012, the police Supervisory Board auditors conducted an
audit of the Kyrenia Police Department Traffic Unit, and concluded that
corruption penetrated reliability of the police. The audit revealed that a
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police officer who was in charge of cash collections from the traffic
stops and tickets embezzled about 1 million Turkish Liras during a 2year period23. Subsequently, the investigation was launched by the unit
in charge of the “Fight against Financial Crime” and the police officer
was arrested. In August of 2013, the case was completed and officer
was sentenced to eight years of imprisonment24.
There is scant literature on police ethics, police integrity and
police misconduct etc. in TRNC. To our best knowledge, the main
empirical study was conducted by Kayabaşı in 201225.The results of the
survey revealed that almost one-half (48.8%) of the respondents agreed
with the statement that “complaints about police officers are objectively
investigated”26 and almost one-half (49.6%) of the respondents agreed
with the statement that “police take complaints about police into
account and conduct investigations”27. Kayabaşı’s survey asserts that
almost two-fifth (37.8%) of the respondents stated that “training
delivered to police is sufficient”, while almost four-fifth (79.2%) agreed
with the statement that “police training need to focus on fundamental
values and principles of democracy, rule of law, respect for human
rights, individual fundamental rights and freedom protection, as well as
police ethics”, and more than four-fifth (83%) stress that “trainings need
to be delivered on use of force within the boundaries of fundamental
human rights principles”28.
Moreover, Kayabaşı’s survey asserts that almost one-half (49%)
of the respondents stated that “police have the accountability regarding
task-related actions, neglects, and orders”, and more than a half (52.6%)
of the respondents agreed with the statement that “government should
audit the police by means of legislative, executive, and judiciary
Suna Erden, “Soruşturma Derinleşiyor,” Star Kıbrıs, October 6, 2012, accessed
October 21, 2016, http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=131676; Emine Uysal,
“Amirlerinin İmzalarını Attı,” Havadis Gazetesi, October 6, 2012, accessed October
21, 2016, http://haberkibris.com/amirlerinin-imzalarini-atti-2012-10-06.html.
24 Didem Menteş, “Polis Memuru Cezaevinde, Eski Şube Amiri Görevde,” Yenidüzen,
November 19, 2014, accessed October 21, 2016, http://www.yeniduzen.com/polismemuru-cezaevinde-eski-sube-amiri-gorevde-44491h.htm
25 Osman Kayabaşı’s survey is a seminal work attempting to break the barriers. Osman
Kayabaşı’s (2012) survey aimed to determine level of TRNC inhabitants’s perceptions
of code of police ethics within the TRNC police. Kayabaşı surveyed 500 inhabitants
living in the TRNC in early 2012.
26 Osman Kayabaşı, “KKTC Polis Örgütü Etikliğinin Toplumsal Algılanma Düzeyi
Üzerine Bir Araştırma,” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Lefke: LAÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012).
27 Kayabaşı, “KKTC Polis Örgütü.”
28 Kayabaşı, “KKTC Polis Örgütü.”
23

166 | The Contours of Police Integrity in the TRNC
bodies”29. Furthermore, Kayabaşı’s survey asserts that majority
(70.8%) of the respondents indicated that “the civilian supervision and
audit mechanisms should be developed to control the police”30. It is
possible that concerning negative perceptions of the respondents, is not
disclosing the police disciplinary data and the lack of transparency
about the consequences of police misconduct complaints. Furthermore,
the police generally rely on reactive measures only. Rather, the police
should start to employ proactive measures, such as training in police
ethics, integrity testing, and proactive investigations to prevent police
misconduct. In addition, once again, the police do not have the ethics
code yet.
Curtailing the Code of Silence
The third dimension of the police integrity theory focuses on the
code of silence and the efforts that the police agency is making in
curtailing it31. The police integrity theory proposes that there is a
negative correlation between the code of silence and the level of
integrity in a police agency. At the same time, supervisors in police
agencies of low integrity would be unwilling to investigate police
misconduct and eventually discipline colleagues.
The historic events in TRNC community affected the parameters
of police culture in general and the code of silence in particular. From
the end of 1963 the Turkish Cypriot police had a defence mission of
fighting to survive, which led to the strengthening of the police code of
silence. Cyprus Turkish General Directorate was created in 197032. In
the beginning of 1970’s, Cyprus Turkish Police started recruiting many
individuals under the relaxed hiring criteria, while providing minimal
police training. Between the years of 1970-83, the police training was
restricted to 3 months.
In the early 1980s, there were very few experienced police
officers who could socialize recruits into the existing police sub-culture.
Consequently, the newcomers were the ones who helped shape the
police sub-culture. The departure of a large number of police force
Kayabaşı, “KKTC Polis Örgütü.”
Kayabaşı, “KKTC Polis Örgütü.”
31
Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” 2000, 2.; Klockars,
Kutnjak Ivković and Haberfeld, “The Contours of Police Integrity,” 2004b, 7-8.;
Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 9-10.;
Kutnjak Ivković, “Studying Police Integrity,” 2015, 8-10.
32 Polis Genel Müdürlüğü, “Osmanlı Zabıtası’ndan Polis Genel Müdürlüğü’ne,” Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü, accessed July 19, 2016,
http://www.polis.gov.ct.tr/tarih.aspx.html.
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veterans, the hiring of many people with very limited police training,
the war with exposure to much instances of physical violence, the
conversion of police and military roles, and the relaxed disciplinary
standards all resulted in the creation of a very tight-knit police subculture. The war camaraderie quite likely extended beyond the war
itself; after fighting shoulder to shoulder in the war, it would be difficult
for a police officer to report a fellow police officer for any misconduct,
particularly a less serious one.
In the late 1991, the TRNC Police started to send the cadets to be
trained at the Turkish National Police Academy. Upon graduation, the
returning police officers started to assume responsibilities in the
organization. In the following years, many got promoted to middle
management. By the year 2000, some police officers acquired postgraduate degrees from the local universities. In addition, starting in
2008, the police administration provides scholarship opportunities for
police officers to attend post-graduate education in the Turkish National
Police Academy, the Institute of Security Sciences Departments. In
2013, the program has been extended to include, Ph.D. programs as
well. These improvements should lead to an increase in sensitivity
toward police.
Following the preparation of the European Codes of Police
Ethics during the years 1998-2001, many democratic countries have set
up their own ethical rules for the police by internalizing these rules. It
is important to reiterate, once again, that the police in TRNC have yet
to have their ethics rules set in place. The public’s perception within the
context of police ethics survey which was conducted in 2012, indicated
the police organization is perceived to be engaged in ethical practices
even though not at a high level33. To date, no research has been
conducted to measure the perception of police officers with regard to
police integrity.
Influence of Social and Political Environment
The forth dimension of the police integrity theory focuses on the
fact that police agencies are a part of the society at large and, as such,
are directly influenced by the events and views held by the society at
large34. Police agencies in societies highly tolerant of unethical behavior
of public servants should have lower levels of integrity than police
Kayabaşı, “KKTC Polis Örgütü.”
Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” 2000, 2.; Klockars,
Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 10.; Kutnjak
Ivković, “Studying Police Integrity,” 2015, 10-11.
33
34
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agencies operating in societies highly intolerant of unethical behavior
of any kind. In an environment that does not support integrity across the
board, police agencies are more likely to set low expectations regarding
police integrity as well.
In 2011, the TRNC police were shaken by two major scandals,
one of which is still affecting its image. In the first scandal, the person
who was arrested as a suspect in alleged rape of a six-year old girl
claimed to be sexually abused by the police during the investigation.
This case was brought to The Assembly, which in turn set up an
“Assembly Investigation Committee on Torture of Inmates in Police
Stations” to invastigate the case35. At the end of the investigation, the
Assembly Investigation Committee report found the evidence that
torture was used; these findings were accepted with the unanimous
decision by the Assembly. The Committee suggested that the legal steps
be taken as soon as possible to prevent future torture in the police
custody and recommended that the supervisors of the units and related
officers involved in questioning the suspect should be suspended from
their duties in order to question them about their roles in the alleged
torture. In 2014, The Human Rights Association of Turkey (HRAT)
noted that the accused officer was still on duty despite the evidence that
torture had employed36.
The second scandal was related to three police officers who
engaged in beating of a teenager who was caught driving without a
license. The event was featured on the news for days and investigation
was concluded in 2012. As a result of the investigation, the court found
the officers guilty of misconduct and sentenced them to 2 months in
prison (Court of Punishment, 81, 82, 83-2012). However, the officers
appealed the decision and the prison sentence was reduced to 20 days
(Court of Punishment, 81, 82, 83-2012).
A 2007 survey conducted by Cyprus Social and Economic
Research Centre (CSERS) revealed that 39.6% of respondents have a
lot confidence in the police institution, 37.3% have some confidence,
16% don’t have much confidence, and 7% don’t have any37. Similarly,
the 2011 Center For Migration Identity And Rights Studies (CMIRS)
35

TRNC Assembly Investigation Committee on Torture of Inmates in Police Stations,
Assembly Investigation No: 12/3/2011, Nicosia: TRNC Assembly, 2011.
36 Human Rights Association of Turkey, “Kıbrıs’ta Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri ve
Genel Durum, Kıbrıs,” 2013 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu, 548, accessed
July 19, 2016, http://www.ihd.org.tr/images/2014/hd_hlal%20raporu_.pdf.
37 Ömer Bilge, “KKTC’de Anket: Tek Devlete Hayır,” Hürriyet Gazetesi, January 30,
2007, accessed October 21, 2016, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/5860429_p.asp.
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survey revealed that 32.5% of respondents have a lot of confidence to
the police institution, 39.7% have some confidence and 27.9% don’t
have any confidence at all38. These surveys results show that a
substantial minority of the public has not been impressed by
goverment’s efforts in dealing with corruption. To the best of our
knowledge, the only empirical studies on the topic of police ethics was
conducted by Osman Kayabaşı (2012) and on the topic of police
legitimacy was conducted by Cem Kayabaşı (2012)39.
Cem Kayabaşı’s survey revealed that almost two-third (64.8%)
of the respondents agreed with the statement that “the police do not
abide by the laws of the country”; almost two-third (62.9%) of the
respondents agreed with the statement that “the police employ
discriminate practices during their traffic stops and other interactions
with the public”; almost two-fiifth (38.6%) of the respondents indicated
that “the police misuse their authority for their own benefit”; and
almost two-fifth (38.9%) of the respondents indicated that “they believe
in the existence of corruption and bribery within the police
organization”40. In early 2012, the other survey revealed that only twofifth (40%) of the respondents agreed with the statement that “there is
no torture, punishment, inhuman, or insulting treatment by the police”
and two-fifth (41.2%) of the participans indicated that “the police do
not use extreme and unnecessary violence41.
The public in TRNC expects that their values will be protected,
their security will be provided, and the property will be guarded by the
police that will exhibit a notable progress in the understanding of
individual rights. However, the police have been governed by rules and
laws focused on government-centered security, a focus that presumably
causes police officers to engage in behaviors which decrease their
professional integrity, by seeing themselves as a power over the
community and not in collaboration with the community.

Abbas Elmas, “En Güvenilir Kurum Ordu,” Haber KKTC, March 11, 2012, accessed
October 20, 2015,
http://www.haberkktc.com/haber/en-guvenilir-kurum-ordu28005.html.
39 Cem Kayabaşı’s (2012) survey aimed at determining the police legitimacy, the
questionnaire was distributed to 383 respondents working in Nicosia Turkish
Municipality in late 2011.
40 Cem Kayabaşı, “KKTC’de Polis Teşkilatının Meşruiyet Seviyesi Üzerine Bir
Araştırma,” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Lefke: LAÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012).
41
Kayabaşı, “KKTC Polis Örgütü.”
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Measuring Police Integrity
Klockars and Kutnjak Ivković designed a survey instrument police integrity questionnaire- that measures the extent of police
integrity, in 199542. Their questionnaire includes descriptions of 11
hypothetical scenarios, the majority of which address various forms of
police corruption, from the acceptance of gratuities and gifts to
opportunistic thefts and shakedowns. Each scenario is followed by the
same series of 7 questions that asked officers to report; own and others’
evaluations of its seriousness, knowledge of official rules, views about
appropriate and expected discipline, and own and others’ willingness to
report the misconduct.
Over the span of the last 20 years the first version of the police
integrity questionnaire has been applied in 23 countries, spanning
continents, cultures, legal systems, and economic states43. One of the
study used the first questionnaire is the book “Contours of Police
Integrity”44 features chapters from 14 countries.
Klockars and colleagues argued that their original survey needed
to be augmented if inquiry into police misconduct were to be extended
beyond corruption motivated by personal gain45. Carl B. Klockars,
Sanja Kutnjak Ivković, and Maria R. Haberfeld developed the second
version of the police integrity questionnaire in 1998, which includes
scenarios that cover a variety of forms of police misconduct, from
police corruption and use of excessive force to a failure to execute an
arrest warrant and a falsification of the official record and planting of
evidence46. One of the study used the second questionnaire is the book
“Measuring Police Integrity Across The World: Studies From

See, Sanja Kutnjak Ivković, and Carl B. Klockars, “Police Perceptions Of
Disciplinary Fairness And The Formation Of The Code Of Silence” (paper presented
at the 1996 annual meeting of the Academy of Criminal Justice Sciences, Las Vegas,
Nevada, 1996); Carl B. Klockars et al.,“The Measurement Of Police Integrity”, Final
Report Submitted to the United States Department of Justice, Office of Justice
Programs, National Institute of Justice. (Washington, D.C.: Government Printing
Office, 1997).
43 Kutnjak Ivković, “Studying Police Integrity,” 2015, 17.
44
See, Carl B. Klockars, Sanja Kutnjak Ivković and Maria R. Haberfeld, The Contours
of Police Integrity, ed. Carl B. Klockars, Sanja Kutnjak Ivković and Maria R. Haberfeld
(Newbury Park, CA: Sage, 2004a).
45
Carl B. Klockars et al., “The Measurement of Police İntegrity,” 2000, 9-10.
46 See, Carl B. Klockars, “Measuring Police Integrity” (Videotape presented at The
Research in Progress Seminar, Final Report Submitted to the United States Department
of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, USA, 1999).
42
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Established Democracies And Countries In Transition”47 features
chapters from 10 countries. Our research reports the results of the
TRNC survey of police officers using the second version of the police
integrity questionnaire developed by Klockars and colleagues.
Questionnaire
The questionnaire includes 11 hypothetical scenarios, 5 of which
describe examples of police corruption, 4 describe examples of the use
of excessive force, 1 describes a failure to execute an arrest warrant,
and 1 describes a falsification of the official record and planting of
evidence.
Our survey of police integrity in TRNC, was conducted in
December 2013. The respondents were provided with a letter asking
them to assume that the officer described in the scenarios had been a
police officer for 5 years, had a satisfactory working record, and had
not been disciplined in the past. The questionnaires were completed
anonymously, and the questions regarding demographic information
were kept to the absolute minimum.
Upon reading description of each hypothetical scenario, the
respondents answered seven questions designed to measure the officers’
personal views, as well as their assessments of their collegues views,
regarding the case. In particular, the respondents were asked to provide
assessment of scenario seriousness, the anticipated and appropriate
disciplinary action, and willingness to report police misconduct. Each
question is followed by the possible answers ranging from a five- to a
six – point Likert-scale. Most of the scales were kept in the original
form, but the disciplinary scales had to be adjusted for the TRNC
conditions. According to the TRNC Police Law (1984) for a
misconduct, the following disciplinary penalties can be applied: 1=
“None”, 2= “Warning”, 3= “Written Reprimand”, 4= “Short-term
retention of promotion (up to 6 months)”, 5=“Long-term retention of
promotion (up to 18 months)”, and 6= “Dismissal or demotion in rank”.
At the end of the questionnaire, the respondents were asked a few
demographic questions. To increase the respondents’ willingness to
participate in the study and to exclude the possibility that respondents
could be identified, demographic questions has been kept to a bare
minimum, inquiring about the length of the respondents’ police
47

See, Sanja Kutnjak Ivković and Maria R. Haberfeld, Measuring Police Integrity
Across the World: Studies from Established Democracies and Countries in Transition,
ed. Sanja Kutnjak Ivković and Maria R. Haberfeld (New York: Springer, 2015a).
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experience and current agency experience, rank, assignment, whether
they were employed in a supervisory position. The question regarding
the demographic information about rank was modified in accordance
with the ranking system of the TRNC police.
Finally, the last two questions were asked the respondents to
assess whether other police officers in their directorate would have
provided truthful answers and whether they had done so themselves.
We used the response to the latter question as a screen, for eliminating
the filling questionnaires from further analyses which the respondents
who had stated openly that their answers were not truthful.
The Sample
The study aiming at measuring occupational corruption
perceptions and improving ethics perception was carried out in TRNC
in the beginning of December of 2013. Personnel working in the eight
directorates affiliated to Police Headquarters central institution
comprise population of the study. The directorates are: Administration
Police, Criminal Investigation, Intelligence, Traffic, Immigration,
Administrative and Personnel Affairs, Communication & IT., Narcotics
and Prevention of Smuggling; whereas Fire-fighters; Sea, Air and Ports;
Police School; and Special Forces directorates are not included in the
study. Sample is designed to include all personnel of these directorates;
except superintendents, assistant superintendents, and civil servants. In
the end, 265 officers or 91.38 % of the population of police officers
employed in these directorates, filled out the surveys.
Respondents’ Demographic Characteristics
The last two questions in the questionnaire asks respondents
whether they and their fellow police officers responded honestly while
filling out the questionnaire. The slight majority (60.8 %) of the
respondents thought that their fellow officers would provide truthful
answers. In the other hand, only 25 of the respondents reported that they
did not answer the questions honestly, and their answers were excluded
from further analyses and moving forward with the remaining 240 valid
questionnaires.
Table 1: Respondents’ Demographic Characteristics
Number of
Respondents
Supervisory Role
non-supervisor
supervisor

156
84

Percentage of
respondents (%)
65 %
35 %
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Length of service (total)
3-5
6-10
11-15
16-20
over 20 years
Rank
Police constable
Police Sergeant
Sub. Inspector
Inspector
Chief Inspector
Type of directorate
Administration
Criminal Investigation
Intelligence
Traffic
Immigration
Administrative and
Personnel Affairs
Communication & IT.
Narcotics and Prevention
of Smuggling
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16
53
51
58
62

6.7 %
22.1 %
21.3 %
24.2 %
25.8 %

151
45
20
15
9

62.9 %
18.8 %
8.3 %
6.3 %
3.8 %

16
59
14
30
14
45

6.7 %
24.6 %
5.8 %
12.5 %
5.8 %
18.8 %

30
32

12.5 %
13.3 %

Our respondents were quite experienced police officers; only 6.7
% had less than 6 years of total experience, and the half of the
respondents (50 %) had over 15 years of experience (Table 1). The
majority (81.7 %) of police officers in our sample are in the lower-rank
group ( police constable- police sergeant). In addition, about two third
of the respondents (65 %) were non-supervisor. Most of the respondents
were employed in Criminal Investigation Directorate (24.6 %),
Administrative and Personnel Affairs Directorate (18.8), and Narcotics
and Prevention of Smuggling Directorate (13.3 %). In addition, oneeight of the respondents were employed in Communication & IT. (12.5
%), and one-eight of them were employed in Traffic Directorate (12.5
%).
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Results
Perceptions of Misconduct Seriousness
After reviewing each scenario, the respondents were asked to
evaluate how serious they perceive the behaviors described in the
scenarios, as well as to estimate how serious most police officers in their
directorate would evaluate them48. They were offered answers on a fivepoint Likert scale, ranging from “not at all serious” (1) to “very serious”
(5).
The respondents’ evaluations of scenario seriousness suggest that
the scenarios were generally evaluated to be on the serious side (means
are clustered between the mid-point of the scale and the serious end of
the scale). Although the degree to which the officers considered the
scenarios serious, though high on average, varied greatly across the
scenarios. Evaluations on seriousness ranged from scenario 3
(describing the theft of a knife from the crime scene) as the most serious
and scenario 8 (describing cover-up of police DUI) as the least serious
(Table 2). The respondents’ evaluations of seriousness of 11 scenarios
could be classified into three categories: the least serious, intermediate
seriousness, and the most serious scenarios.
Based on respondents responses four behaviours (scenario 8:
cover-up of police DUI accident; scenario 6: officer strikes a prisoner
who hurt partner; scenario 11: Stg. fails to halt beating; and scenario 7:
verbal abuse “arrest an asshole day”) were identified as the least serious
forms of police misconduct covered by the questionnaire.
Even though the given scenarios describe the severe forms of
police misconduct, scenario 8 (cover-up of police DUI), which is a form
of police corruption, one involving internal corruption from Barker and
Roebuck’s classification49. Prior research on police integrity50 shows
that internal corruption has been classified as one of the least serious
forms of police corruption. In their analysis of the application of the
second questionnaire, Kutnjak Ivković and Haberfeld51 document that
The two questions were worded: “How serious do YOU consider this behavior to
be?” and “How serious do MOST POLICE OFFICERS IN YOUR AGENCY consider
this behavior to be?”.
49 See, Thomas Barker and Julian B. Roebuck, An Empirical Typology of Police
Corruption (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 1973).
50 Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, “The Contours of Police Integrity,” 2004b,
14.
51 Sanja Kutnjak Ivković and Maria R. Haberfeld “A Comparative Perspective On
Police Integrity,” in Measuring Police Integrity Across the World: Studies from
48
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the respondents in 8 out of 10 countries evaluated the cover-up of police
DUI accident as one of the three least serious scenarios.
On the other hand, it is surprising that the two scenarios that
involve officer misuse of force (scenario 6: officer strikes prisoner; and
scenario 11: Stg. fails to halt beating child abuser) were evaluated as
the least serious scenarios in the questionnaire. These two scenarios
which are examples of the empty hand control, and located in the
middle of the continuum; evaluated in the same group but as less serious
than the verbal coercion (scenario 7: verbal abuse of motorist) which
can be viewed as belonging to the starting point of the force continuum.
Out of the four scenarios that can be classified as scenarios of
intermediate seriousness (the values of means are between 4.00 and
4.50), one describes misconduct by a supervisor (scenario 5: supervisor
offers holiday for errands), while the rest of the scenarios (scenario 1:
free meals, gifts from merchants, scenario 4: unjustifiable use of deadly
force, and scenario 2: fail to arrest friend with warrant) depict violation
of professional conduct by police officers. Keeping in mind that deadly
force is at the top of the use of force continuum, it is by no means
surprising to see that the respondents evaluated the use of deadly force
as the most serious scenario describing the abuse of force scenarios and,
at the same time it is surprising that the abuse of deadly force was
evaluated as the intermediate seriousness level.
On the other end of the scale, with mean values ranging from
higher than 4.5 to 5 (Table 2), respondents placed three scenarios which
they considered to be the most serious types of misconduct. These
scenarios include the theft of a knife from a crime scene (scenario 3:
theft of knife from crime scene), the acceptance of a kickback (scenario
9: auto body shop %5 kickback), and the falsification of the official
report (scenario 10: false report of drugs on drug dealer). Theft from a
crime scene, which encompasses not only the abuse of power for
personal gain, but also the abuse of trust by citizens put in a vulnerable
position by a crime, was evaluated as the most serious in this group. In
their analysis of the application of the second questionnaire in 10
countries, Kutnjak Ivković and Haberfeld52 document that the
respondents in virtually every country (Armenia, Australia, Croatia,
Established Democracies and Countries in Transition, ed. Sanja Kutnjak Ivković and
Maria R. Haberfeld (New York: Springer, 2015b), 342.
52

Kutnjak Ivković and Haberfeld, “A Comparative Perspective On Police Integrity,”
2015b, 340.
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Estonia, Slovenia, South Africa, South Korea, Thailand, and USA)
other than Russia evaluated the theft of knife from crime scene as the
most serious out of all 11 scenarios. This uniformity should not be
surprising, opportunistic theft is among the most serious forms of
corruption in Roebuck and Barker’s typology of corruption.
Furthermore, in their analysis of the application of the first
questionnaire in 14 countries, Klockars and colleagues53 document that
an earlier version of this scenario, describing a theft of watch from the
crime scene, that the respondents from almost every country evaluated
it as the most serious or second serious scenario.
Similarly the acceptance of a kickback (scenario 9) was another
scenario which well deserves to be on the serious side of the scale. Also
scenario 9 illustrating traditional form of corruption in which a police
officer abuses his official position to obtain an illegal kickback54.
Scenario 10 describing another severe form of corruption (planting
drugs on a drug dealer and falsifying the official record) was evaluated
as the third most serious scenario which was placed in this group.
A comparison of the respondents’ own estimates of seriousness
and how serious they estimated that other police officers in their
directorate would evaluate the same scenarios revealed several
findings.
First, for each and every scenario, the respondents evaluated
these scenarios as more serious than they thought the other police
officers would; the means for evaluations of own seriousness were
always higher than the means for others’ estimates of seriousness
(Table 2). Second, there were statistically significant differences
between the means measuring own estimates of seriousness and the
means measuring others’ estimates of seriousness, but none of them
were large (above the 0.50)55. Third, the relative order of the scenarios,
measured through the ranking of the scenarios, suggests that police
officers followed almost the same internal order of seriousness. In fact,
the Spearman’s correlation between the rankings of own estimates of

53

Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, “The Contours of Police Integrity,” 2004b,
14.
54 Julian B. Roebuck and Thomas Barker, “A Typology of Police Corruption,” Social
Problems, (1974): 423–437.
55 Klockars and colleagues, “employed a rule of thumb which was to regard mean
differences of less than 0.5 as not meaningful even though a simple t-test establishes
the difference as significant” (Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing
Police Integrity, 2006, 26.).
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seriousness and others’ estimates of seriousness is very high
(Spearman’s correlation coefficient =0.998, p <0.001).
Assessment of Rule Violations
As part of the evaluation of each scenario, the officers from the
TRNC police, were asked whether the hypothetical cases violates the
official rules56. They could select an answer a five-point Likert scale,
ranging from “definitely not” (1) to “definitely yes” (5).
The portion of affirmative answers, shown in Table 2,
demonstrates that most of the police officers from the TRNC correctly
evaluated the described behaviors as violations of official rules. The
respondents’ evaluations of scenarios suggest that the most of the
scenarios were considered rule-violating behaviors with means
clustered in the center (3.24 to 4.62 point scale) (Table 2).
On the other hand, percentages of police officers who did so
varied across scenarios, from the scenarios in which from less than a
half of the respondents (44.1 %) evaluated the behavior as rule violating
(Scenario 8: cover-up of police DUI accident) to the scenarios in which
the overwhelming majority (88.3 %) did the same (scenario 3: theft of
knife from crime scene) (Table 2).
Similar to the rankings of own and other police officer’s
seriousness, the ranking of violation of official rules can be also
categorized into three groups: the least, intermediate, and the most
violation of official rules.
Based on respondents responses five behaviours (scenario 8:
cover-up of police DUI accident; scenario 6: officer strikes prisoner
who hurt partner; scenario 11: Stg. fails to halt beating; scenario 7:
verbal abuse “arrest an asshole day”; and scenario 1: free meals, gifts
from merchants) were viewed as the least serious violations of official
rules covered by the questionnaire.
Out of the three scenarios that can be classified as scenarios of
intermediate level (the values of means are between 4.07 and 4.26), one
describes misconduct by a supervisor (scenario 5: supervisor offers
holiday for errands), while the others (scenario 4: unjustifiable use of
deadly force, and scenario 2: fail to arrest friend with warrant) depict
violation of professional conduct by police officers. These scenarios
were identified as intermediate level of violating official rules.

The question was worded: “Would this behavior be regarded as a violation of official
policy in your agency?”.
56
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Scenarios ranked highest for the most serious violation of official
rules were scenario 3 (theft of knife from crime scene), scenario 10
(false report on drug on dealer), and scenario 9 (auto-body shop 5 %
kickback).
Why would some of the respondents have problems recognizing
some of these scenarios as violations of official rules? It is possible that
a substantial minority of the police officers do not know the official
rules. On the other hand, it is possible that the officers from TRNC, may
meet on the grounds of seeing some “street justices” as a right for their
agency to solve the criminal activities as a part of their work. However,
in the four use of force continuum scenarios (scenario 4: unjustifiable
use of deadly force (15.9 %); scenario 6: officer strikes prisoner who
hurt partner (22.1 %); scenario 7: verbal abuse “arrest an asshole day”
(18.8 %); and scenario 11: Sgt. fails to halt beating (25 %)) from one
fourth to one sixth of the police officers seem to be unsure of whether
the behaviors constitute violations of official rules (Table 2).
Finally, the respondents’ evaluations of whether the behavior
constitutes a violation of official rules is strongly related to how serious
they perceive the behavior; the more serious they evaluate the behavior,
the more likely they are to evaluate it as rule-violating. The ranking of
scenarios based on their evaluations of seriousness and the ranking of
scenarios based on their evaluations of rule-violating nature of the
behavior are very similar (Spearman’s correlation coefficient =0.989; p
<0.001).
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Table 2: Police officers perceptions of seriousness and violations of rules
Seriousness

Scenario number
and
description

Scenario 1: free
meals, gifts from
merchants
Scenario 2: failure
to arrest friend with
warrant
Scenario 3: theft of
knife from crime
scene
Scenario 4:
unjustifiable use of
deadly force
Scenario 5:
supervisor offers
holiday for errands
Scenario 6: officer
strikes prisoner who
hurt partner
Scenario 7: verbal
abuse- “Arrest An
Asshole Day”
Scenario 8: coverup of police DUI
accident
Scenario 9: autobody shop 5 %
kickback
Scenario 10: false
report on drug on
dealer
Scenario 11: Sgt.
fails to halt beating
of child abuser

Mean
Own Others’ differen
ce
Mean/ Mean/ (ownRank Rank others)

Violation of rules
Paired
t-test

p

Yes
(%)

No
(%)

Not Mean/
sure Rank
(%)

4.10
(5)

3.72
(4.5)

.38

5.292*** .000 69.6 18.3 12.1

3.93
(4.5)

4.38
(7)

4.11
(7)

.27

4.774*** .000 78.3

9.6

12.1

4.26
(8)

4.78
(11)

4.62
(11)

.16

4.281*** .000 88.3

4.2

7.5

4.62
(11)

4.29
(6)

4.03
(6)

.26

5.648*** .000 72.4 11.7 15.9

4.07
(6)

4.48
(8)

4.20
(8)

.28

5.154*** .000 75.7 12.6 11.7

4.17
(7)

3.30
(2)

3.08
(2)

.22

3.972*** .000 50.4 27.5 22.1

3.43
(2)

4.00
(4)

3.72
(4.5)

.28

5.492*** .000 66.5 14.6 18.8

3.93
(4.5)

3.07
(1)

2.97
(1)

.10

4.73
(10)

4.52
(10)

.21

4.806*** .000 86.6

4.6

8.8

4.54
(10)

4.53
(9)

4.39
(9)

.14

3.490**

.001 84.1

6.3

9.6

4.41
(9)

3.64
(3)

3.52
(3)

.12

2.564*

.011 59.6 15.4

25

3.73
(3)

2.228*

.027 44.1 31.5 24.4

3.24
(1)

Stg Sergeant, DUI driving under the influence
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; answers “4” and “5” were grouped together as “yes”, answers
“1” and “2” as “no”, and answer “3” as “not sure”
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Table 3: Views about appropriate
discipline (would)
Scenario number
and description

Mode

discipline (should) and expected

Rank Mean

None
(%)

Some
Disciplin
e (%)

Dismissal
(%)

Scenario 1: free
meals, gifts from
merchants

Should

Warning

2.5

2.59

13.3

82.5

4.2

Would

Warning

2.5

2.78

14.0

81.8

4.2

Scenario
2:
failure to arrest
friend
with
warrant
Scenario 3: theft
of knife from
crime scene

Should

6

3.35

6.7

82.4

10.9

Scenario
4:
unjustifiable use
of deadly force

Should

Scenario
5:
supervisor offers
holiday
for
errands
Scenario
6:
officer
strikes
prisoner who hurt
partner
Scenario
7:
verbal
abuse“Arrest
An
Asshole Day”
Scenario
8:
cover-up
of
police
DUI
accident

Should

Would

Written
reprimand
Written
reprimand

6

3.47

7.3

82.0

10.7

Should

Dismissal

11

5.29

2.9

31.0

66.1

Would

Dismissal

11

5.27

3.8

29.7

67.5

8

4.08

8.0

69.3

22.7

9

4.14

8.1

66.9

25.0

6

3.25

12.6

80.7

6.7

6

3.18

15.3

77.5

7.2

Would

Would

Shortterm
Retention
Long-term
Retention
Written
reprimand
Written
reprimand

Should

Warning

2.5

2.38

28.2

68.4

3.4

Would

Warning

2.5

2.50

23.8

74.1

2.1

Should

Warning

2.5

2.45

16.0

80.6

3.4

Would

Warning

2.5

2.47

15.2

82.3

2.5

Should

Warning

2.5

2.27

35.0

61.8

3.8

Would

Warning

2.5

2.39

32.5

64.1

3.4

9.5

4.57

4.2

55.7

40.1

9

4.60

3.4

56.9

39.7

9.5

4.26

4.2

73.5

22.3

9

4.28

5.5

70.2

24.3

6

3.07

15.3

76.2

8.5

6

3.20

12.4

76.5

11.1

Long-term
Retention
Long-term
Would
Retention
Long-term
Should
Scenario
10:
Retention
false report on
Long-term
drug on dealer
Would
Retention
Written
Scenario 11: Sgt.
Should
reprimand
fails
to
halt
beating of child
Written
Would
abuser
reprimand
Stg Sergeant, DUI driving under the influence
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Scenario 9: autobody shop 5 %
kickback

Should

Chisquare test
& (p)
273.323***
(.000)
261.918***
(.000)
206.705***
(.000)

279.280***
(.000)

323.566***
(.000)

230.909***
(.000)

238.909***
(.000)

309.514***
(.000)

221.623***
(.000)

338.709***
(.000)

282.310***
(.000)

Perceptions of Appropriate and Expected Discipline
In addition to emphasizing the communication of official rules,
the organizational theory of police integrity predicts that the
disciplinary actions taken by an agency play a key role in shaping that
department’s overall integrity levels57. Accordingly, the respondents
were asked to select the discipline appropriate for the behaviours
described in the scenarios as well as to select the discipline they thought
their agency would mete out in such cases58. Based on the norms of the
TRNC Police Law (1984), the answers offered in the questionnaire
included: “none” (no discipline), “warning”, “written reprimand”,
“short-term retention of promotion”, “long-term retention of
promotion”, and “dismissal or demotion in rank”.
We first explored the respondents’ views of the appropriate
discipline for the misbehaviors described in the questionnaire. We used
four different approaches: modes, ranks, means, and percentages59.
Similar to the case of evaluation of seriousness opinions on the
appropriate discipline also vary across scenarios.
Among the different appropriate disciplines described in the
questionnaire, “warning” appeared to be the most frequently regarded
as an appropriate discipline that should follow in case an officer is
engaged in inappropriate behaviors (this was the fact in four cases;
scenario 1: free meals, gifts from merchants; scenario 6: officer strikes
prisoner who hurt partner; scenario 7: verbal abuse “Arrest An Asshole
Day”; and scenario 8: cover-up of police DUI accident (Table 3)).
According to the respondents’ modal responses, the three scenarios in
which the written reprimand should be considered the appropriate
discipline were; scenario 2 (failing to arrest friend with warrant);

Sanja Kutnjak Ivković, Maria R. Haberfeld and Robert Peacock, “Police Integrity in
the United States,” in Measuring Police Integrity Across the World: Studies from
Established Democracies and Countries in Transition, ed. Sanja Kutnjak Ivković and
Maria R. Haberfeld (New York: Springer, 2015), 317.
58 The two questions were worded: “If an officer in your agency engaged in this
behavior and was discovered doing so, what if any, discipline do you think SHOULD
follow?” and ““If an officer in your agency engaged in this behavior and was discovered
doing so, what if any, discipline do you think WHOULD follow?”
59 The answers were reclassified the following way: “none” remained “none”,
“dismissal or demotion in rank” was shortened as “dismissal”, and all the other
disciplinary options (“warning”, “written reprimand”, “short-term retention of
promotion”, “long-term retention of promotion”) were reclassified as “some discipline
other than dismissal”.
57
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scenario 5 (supervisor offers holiday for errands); and scenario 11
(ssergeant fails to halt beating).
Short –term retention in promotion as the appropriate sanction
was selected only in one scenario (scenario 4: unjustifiable use of
deadly force) was the case when retaining an officer from promotion up
to six month should be the proper form of disciplinary sanction.
According to respondents’ modal responses, the two scenarios in which
long –term retention in promotion (up to 18 months) should be
considered the appropriate discipline were; scenario 9: auto-body shop
5 % kickback; and scenario 10: false report on drug on dealer. In one
scenario in which the dismissal should be considered the appropriate
discipline was; scenario 3: theft of knife from crime scene.
By comparing the respondents’ views on the appropriate
discipline and their expectation of the agency’s actual response, the
police integrity survey offers a gauge of whether the officers perceive
the agency’s discipline as fair60. The officers’ modal judgments on what
they viewed as appropriate and what they expected the agency to choose
to implement for a discipline did not differ for ten of the scenarios
(Table 3). It means that the officers perceive the agency’s discipline as
fair in these ten scenarios.
Our respondents thought that a police officer who use deadly
force (scenario 4: unjustifiable use of deadly force) should attract less
harsher discipline, and must meting out a “short-term retention in
promotion”. At the same time, they expected that the agency would
discipline somewhat harsher, and receive a “long-term retention”
instead. It means that the officers perceive the agency’s discipline is
harsher than it should be in this scenario.
The correlation between the two rankings of modal values
suggests a very strong correlation (Spearman’s correlation coefficient
=0.993; p <0.001). The police integrity survey allows for a test of
whether the officers’ evaluations of the seriousness of the misconduct
influenced their advocacy and expectation of more severe discipline. In
this study, the officers’ assessments of both appropriate and expected
discipline were closely related to their evaluations of scenario
seriousness. Support for a positive relation was demonstrated by the
Spearman’s rank correlation coefficient between modal appropriate
discipline and the mean seriousness of the misconduct (Spearman’s
Kutnjak Ivković, Haberfeld and Peacock, “Police Integrity in the United States,”
2015, 319.
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correlation coefficient =0.862; p <0.01) and between modal expected
discipline and the mean seriousness of the misconduct (Spearman’s
correlation coefficient =0.835; p <0.01).
To further compare the respondents’ views on appropriate versus
expected agency discipline, we compared the respondents’ mean
responses (Table 3). According to the means, only in two scenarios
(scenario 3: theft of knife from crime scene, and scenario 5: supervisor
offers holiday for errands), the officers expected agency discipline on
average would be milder than they perceived as appropriate. The mean
responses were in line with past police integrity surveys of USA police
agencies61 which found that most officers perceived the appropriate
discipline to be slightly lighter than the discipline they expected their
police agency would mete out. Nonetheless, none of those cases have a
difference between mean responses that meets the rule of thumb on
meaningful differences between mean survey responses of 0.5, with the
respondents expecting that the discipline the agency would mete out
would be neither less nor more severe than it should have been (Table
3).

Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 22-38.;
Sanja Kutnjak Ivković, Maria R. Haberfeld and Robert Peacock, “Rainless West: The
Integrity Survey’s Role in Agency Accountability,” Police Quarterly, (2013): 148–
176.; Kutnjak Ivković, Haberfeld and Peacock, “Police Integrity in the United States,”
2015, 295-327.
61

Table 4: Police Officers Perceptions of Willingness to Report
Willingness to
Report
Scenario Number &
Description

Own
Mean/
Rank

Scenario 1: free
meals, gifts from
merchants
Scenario 2: failure
to arrest friend with
warrant

Mean
Others’ Difference t-test
(Own –
Others)
Mean/
Rank

Own Willingness
to Report
p
Yes No
(%) (%)

Not
Sure
(%)

3.15
(5)

2.95
(5)

.2

2.195*

.029

41.7 35.8

22.5

3.72
(8)

3.56
(8)

.16

2.490*

.013

61.3 20.4

18.3

Scenario 3: theft of
knife from crime
scene

4.44
(11)

4.17
(11)

.27

4.731***

.000

83.7

7.9

8.4

Scenario
4:
unjustifiable use of
deadly force

3.64
(7)

3.42
(7)

.22

3.653***

.000

58.2 21.8

20.1

Scenario
5:
supervisor
offers
holiday for errands

3.53
(6)

3.25
(6)

.28

4.260***

.000

55.4

19.6

Scenario 6: officer
strikes prisoner who
hurt partner

2.37
(1)

2.33
(1)

.04

0.673

.501

19.6 56.3

24.2

Scenario 7: verbal
abuse- “Arrest An
Asshole Day”

2.78
(3)

2.75
(3)

.03

0.520

.604

28.3 45.4

26.3

Scenario 8: coverup of police DUI
accident

2.43
(2)

2.60
(2)

-.17

-2.656**

.008

23.8 56.7

19.6

Scenario 9: autobody shop 5 %
kickback

4.16
(10)

3.94
(10)

.22

4.181***

.000

75.3 12.6

12.1

Scenario 10: false
report on drug on
dealer

3.96
(9)

3.71
(9)

.25

4.333***

.000

70.0 17.5

12.5

Scenario 11: Sgt.
fails to halt beating
of child abuser

2.95
(4)

2.94
(4)

.01

0.255

.799

36.4 41.4

22.2

Stg Sergeant, DUI driving under the influence
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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Willingness to Report Misconduct
The police integrity questionnaire offers a means to assess the
extent and nature of the police code of silence62. The blue wall of the
silence refers to the existence of an unwritten rule that police officers
do not report on the misconduct of their colleagues63. The last two
questions after each scenario asked the respondents to express how
willing they would be to report misconduct and to estimate how willing
other officers in their directorate would be to do so64. The answers
ranged on a five-point Likert scale from “definitely not” (1) to
“definitely yes” (5).
The answers conveying their (un)willingness to report
misconduct, help us assess the extent and nature of the code of silence.
However, our results illustrate the point that the code of silence does
not protect all behaviors equally. The analysis of the mean values
suggests that scenarios could be divided into three categories.
First, there are four scenarios (scenario 6: officer strikes prisoner
who hurt partner; scenario 8: cover-up of police DUI accident; scenario
7: verbal abuse “Arrest An Asshole Day”; and scenario 11: Sgt. fails to
halt beating) in which the mean values are below the mid-point of the
scale, suggesting that the behaviors described in these scenarios would
be well protected by the code of silence. In addition, a separate analysis
of the code of silence (measured as the percentage of the respondents
who said that they would not report) shows that about one-half of the
respondents for each of these scenarios said that they would not report
a police officer who engaged in misconduct described in these scenarios
(Table 4).
Second, there are four scenarios (scenario 1: free meals, gifts
from merchants; scenario 5: supervisor offers holiday for errands;
scenario 4: unjustifiable use of deadly force; an scenario 2: fail to arrest
friend with warrant) in the middle group (with the means between 3.00
and 3.75) and with about from two- five to one-five of the respondents
saying that they would not report (Table 4).

Kutnjak Ivković, Haberfeld and Peacock, “Police Integrity in the United States,”
2015, 320.
63 Sanja Kutnjak Ivković, Fallen Blue Knights (New York: Oxford University Press,
2005), 79-80.
64 The two questions were worded: “Do you think you would report a fellow police
officer who engaged in this behavior?” and “Do you think most police officers in your
agency would report a fellow police officer who engaged in this behavior?”.
62
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Third, there are three scenarios (scenario 3: theft of knife from
crime scene; scenario 9: auto-body shop 5 % kickback; and scenario 10:
false report on drug on dealer) for which the means are all close to 4
and above, that are on the reporting side of the scale. At the same time,
the percentage of the police officers who stated that they would not
report is the smallest for these scenarios (between 17.5 and 7.9 percent).
The respondents’ adherence to the code of silence is strongly
negatively related to their perceptions of scenario seriousness
(Spearman’s correlation coefficient =0.955, p <0.001), likelihood of
recognizing it as rule-violating behavior (Spearman’s correlation
coefficient =0.966, p <0.001), and the severity of appropriate discipline
(Spearman’s correlation coefficient =0.914, p <0.001). The more
serious the officers evaluated the behavior, the less likely they were to
say that they would protect it. This findings is consistent with past
studies on USA police integrity65, suggesting that willingness to report
misconduct is negatively related to the officers’ perceptions that the
behavior was serious.
We also compared the respondents’ own willingness to report
with their estimates of others’ willingness to report (Table 4). The mean
values suggest that, in ten scenarios, the respondents seem to be
somewhat more willing to say that they would report than they
estimated that others would. On the other hand, in one scenario
(scenario 8: cover-up of police DUI accident) the respondents say that
they would not report than they estimated that others would. Although
the differences between the means for their own willingness to report
and the means for others’ willingness to report are statistically
significant in eight scenarios but following the rule-of-thumb none of
them were large (above the .50). Finally, a comparison of the rankings
shows that their own willingness to report and their estimates of others’
willingness to report are very strongly related (Spearman’s correlation
coefficient =1.00, p<0.001).
Conclusion
Our study is the first study of the police integrity in the TRNC
and the results indicate that police integrity is a complex phenomenon
and police officers in TRNC Police Organization do not treat all police
misconduct equally. We found that the respondents’ evaluations about
Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 22-38.;
Kutnjak Ivković, Haberfeld and Peacock, “Rainless West,” 2013, 148–176.; Kutnjak
Ivković, Haberfeld and Peacock, “Police Integrity in the United States,” 2015, 295-327.
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police misconduct seriousness were closely related with their
knowledge about official rule violations and they were also closely
related to their perceptions of discipline sanctions and they were
negatively related to their willingness to report misconduct.
On the one hand, cover-up of police DUI accident, striking a
prisoner, not stopping the use of excessive force by a supervisor, and
verbal abuse of citizens have been evaluated as the least serious forms
of police misconduct featured in the questionnaire, requiring the most
lenient discipline, and the most likely to be covered by the code of
silence. On the other hand, theft from a crime scene, kickback, and the
falsification of the official report have been evaluated as the most
serious forms of police misconduct in the questionnaire, requiring
harsher disciplinary sanctions, and lacking strong support by the code
of silence.
The four scenarios used in the questionnaire (scenario 4:
unjustifiable use of deadly force; scenario 6: officer strikes prisoner;
scenario 7: verbal abuse of motorist; scenario 11: sergeant fails to halt
beating of child abuser) could be modeled along the use of force
continuum traditionally used to model force in police training66. The
verbal coercion (scenario 7) can be viewed as belonging to the starting
point of the force continuum while the use of deadly force (scenario 4)
would occupy the end of the force continuum. The other two scenarios
(scenario 6 and scenario 11) are examples of the empty hand control
which located in the middle of the force continuum.
In our study, it is surprising that these two scenarios which are
located in the middle of the continuum, were evaluated in the same
group (as the least serious scenarios) with the verbal coercion but less
serious than it. As deadly force is at the top of the use of force
continuum, it is by no means surprising to see that the respondents
evaluated the use of deadly force as the most serious scenario describing
the abuse of force scenarios and, at the same time it is surprising that
the abuse of deadly force was evaluated as the intermediate seriousness
level. These findings are not consistent with past police integrity
surveys of USA police agencies67.

National Institute of Justice, “The Use-of-Force Continuum,” 2009, accessed January
20,
2015,
http://www.nij.gov/topics/law-enforcement/officer-safety/use-offorce/Pages/continuum.aspx.
67 Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 22-38.;
Kutnjak Ivković, Haberfeld and Peacock, “Rainless West,” 2013, 148–176.; Kutnjak
Ivković, Haberfeld and Peacock, “Police Integrity in the United States,” 2015, 295-327.
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The questionnaire also contains five scenarios describing police
corruption, spanning a range of seriousness (scenario 1: free meals, gifts
from merchants; scenario 3: theft of knife from crime scene; scenario
5: supervisor offers holiday for errands; scenario 8: cover-up of police
DUI accident; and scenario 9: auto body shop 5% kickback). The
policing literature typically views the acceptance of gratuities as the
stepping stone toward more serious corruption, in itself tolerated by the
police culture, seen as easily justifiable, and rarely severely disciplined
by police agencies68. On the other end of the spectrum, Roebuck and
Barker69 characterized opportunistic theft as one of the most serious
types of corrupt activities, typically triggering a negative reaction from
the police agency.
Our respondents evaluated the cover-up of police DUI accident
as the least serious form of corruption; the acceptance of free meals and
gratuities, and supervisor offers holiday for errands as intermediate
seriousness; while the kickback and the theft from a crime scene were
evaluate as the most serious scenarios. These findings are consistent
with past police integrity surveys of USA police agencies70.
Most of the police officers from TRNC correctly evaluated the
described behaviors as violations of official rules. However,
percentages of police officers who did so varied across scenarios, from
the scenario in which from less than a half of the respondents (44.1 %)
evaluated the behavior as rule violating (Scenario 8: cover-up of police
DUI accident) to the scenario in which the overwhelming majority (88.3
%) did the same (scenario 3: theft of knife from crime scene). It is
possible that a substantial minority of the police officers do not know
the official rules. On the other hand, it is possible that the officers, may
meet on the grounds of seeing some “street justices” as a right for their
agency to solve the criminal activities as a part of their work. However,
in the four use of force continuum scenarios (scenario 4: unjustifiable
use of deadly force (15.9 %); scenario 6: officer strikes prisoner who
hurt partner (22.1 %); scenario 7: verbal abuse “arrest an asshole day”
(18.8 %); and scenario 11: Sgt. fails to halt beating (25 %)) from onefourth to one-sixth of the police officers seem to be unsure of whether
the behaviors constitute violations of official rules.

Roebuck and Barker, “A Typology of Police Corruption,” 1974, 428-429.
Roebuck and Barker, “A Typology of Police Corruption,” 1974, 429.
70 Klockars, Kutnjak Ivković and Haberfeld, Enhancing Police Integrity, 2006, 22-38.;
Kutnjak Ivković, Haberfeld and Peacock, “Rainless West,” 2013, 148–176.; Kutnjak
Ivković, Haberfeld and Peacock, “Police Integrity in the United States,” 2015, 295-327.
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Although most of the respondents supported and expected some
discipline for all the scenarios described in the questionnaire, they
supported and expected police officers to be dismissed from directorate
only for the opportunistic theft. By comparing the respondents’ views
on the appropriate discipline and their expectation of the agency’s
actual response, the officers’ modal judgments on what they viewed as
appropriate and what they expected the agency to choose to implement
for a discipline did not differ for ten of the scenarios, that it means the
officers perceive the agency’s discipline as fair in these ten scenarios.
On the other hand, our respondents thought that a police officer who
use deadly force should attract less harsher discipline, and must meting
out a “short-term retention in promotion”. At the same time, they
expected that the agency would discipline somewhat harsher, and
receive a “long-term retention” instead.
We also measured the contours of the code of silence and found
that the code was much stronger for the behaviours evaluated as the
least serious and the weakest for the behaviours evaluated as the most
serious. These results provide further evidence in support with the past
empirical findings71 of the negative relation between perceptions of
police misconduct seriousness and the code of silence. Finally, we
found that, most of the respondents believed that other officers in their
directorates would be much more likely to protect all these behaviors
(except cover-up of police driving under the influence accident) in code
of silence than they themselves would.
Finally, we can clearly said that TRNC Police Organization need
to set up “police ethics rules set” without further delay and by means of
TRNC Police School need to prepare “police ethics training program”
both in the basic training and in-service training levels for enhancing
police ethics and police integrity in TRNC.
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UYGULAMALARIN BİR YANSIMASI OLARAK “ŞABLON
FORMLAR”: 2016 GÖZLEMLERİ
THE PATTERN FORMS AS A REFLECTION OF MALPRACTICES
IN ART EDUCATION IN TURKEY: OBSERVATIONS IN 2016
Safi AVCI*
Özet
2000 yılında tarafımca “3-12 Yaş Arası Çocukların Sanat Eğitimi Üzerine
Görüş ve Öneriler” başlığıyla bir doktora çalışması gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada ülkemizdeki sanat eğitimi uygulamalarının ve sorunlarının çocuklar
ve yetişkinler üzerindeki etkileri ve resimlere yansımaları konu edilmiştir.
Böylece mevcut sistemin niteliğinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu
amaçla çoğunluğu 3–12 yaş arası olmak üzere 9–10 aylık çocuktan 60 yaşındaki
yetişkinlere kadar yaklaşık 20.000 resim derlenmiştir. Yapılan incelemeler
sonucundaki bulgular göstermiştir ki yapılan yanlış yönlendirmeler,
uygulamalar ve eksiklikler çocuğun yaratıcı öz benliğine zararlı etkiler
yapmakta ve bu durum ileri yaşlara taşınmaktadır. Bunun en çarpıcı yansıması
resimlerdeki şablon form ve kompozisyonların görülme oranındaki
yüksekliktir. Bunlar daha çok, konu ve kompozisyon kurgusunda, çizim
biçiminde, teknikte, renk seçimi ve kullanımında görülmektedir. “Günümüz
Türkiye’sinde Görülen Yanlış Sanat Eğitimi Uygulamalarının Bir Göstergesi
Olarak “Şablon Formlar”: 2016 Yılı Gözlemleri” başlıklı bu çalışma ise doktora
çalışmasında saptanmış sorunların, geçen 16 yıllık süreç sonunda hala devam
edip etmediğini sorgulayan bir araştırmadır. Bu maksatla geçen 16 yıllık süreçte
yetişkinliğe erişen kişilerin resimlerine başvurulmuştur. Diğer taraftan sınama
metodunu doğru uygulayabilmek için 2000 yılındaki çalışmanın temel
örneklem grubu olan günümüz 3-12 yaş grubu çocukları ile yetişkin resimlerine
de yer verilmiştir. Resimler şablonik özellikler açısından incelenmiş ve bu
sorunun şiddetli bir şekilde devam ettiği sonucuna varılmıştır. Bu sorunun
nedenlerinin özellikle eğitenler, eğitim yerleri ve eğitim planlamalarından
kaynaklandığı görülmüş, ayrıca bu sorunun çözümüne yönelik öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Sanat Eğitimi, Çocuk Resimleri, Şablon
Formlar

Abstract
In 2000, I have completed my Ph.D. thesis entitled “Remarks and Suggestions
on the Art Education of Children, 3-12 Years Old”. In this thesis, the art
education practises in Turkey, the effects of the problems occurred in the art
education practises upon children and adults, and the reflection of those effect
on their drawings have been subjected. In this way, the pecularities of current
(Yrd. Doç. Dr.), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Resim-İş Eğitimi ABD. Öğretim Üyesi, Denizli - Türkiye, e-mail:
safiavci@gmail.com
*
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national art education in Turkey is aimed to be discussed. In this way, around
20.000 drawings were collected from various people, ranging from the age 910 months to the age 60. The results of study indicate that the misdirection,
which caused by malpractices in art education, has so negative effects that the
child’s creative personality was evidently defected. The most significant
evidence of this situation is the pattern forms that can be seen on the drawings
and their frequency in the collected drawings. The defined pattern forms can be
obviously seen in the technique of drawing, in the preferences for colours, in
the composition of drawing and in the way that the objects are drawn. One of
the interesting results of study is that the same situation can also be seen on the
adults’ drawings. This paper that entitled “the Pattern Forms as a Reflection of
Malpractices in Art Education in Turkey: Observations in 2016” is a study
which questions whether the determined problems in the Ph. D thesis is still
continued or not though 16 years had passed. In this respect, the drawings of
persons, who reached adulthood in last 16 years, have been examined. Besides,
in order to reach logical results, the drawings of children 3-12 years old and the
adults of today, who had together constituted the sample survey group of Ph.D
thesis, are also studied. All drawings are examined in regard to the pattern
forms, and the result is the obvious continuation of these forms in the drawings.
It is seen that the reason of that problem is caused by the art teachers, teaching
places and the educational strategies. In this paper, some suggestions to solve
these problems will also be offered.
Key Words: Art, Education, Art Education, Children Drawings, Pattern Forms

1. Giriş
Bilindiği gibi, günümüzde eğitimin amaçları ülkelere özgü
farklılıklar taşısa da en önemli ortak hedef yetkin, özgür, özgün ve
yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Aynı hedef Türk milli eğitiminin genel
amaçları içerisinde de yer almaktadır.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bu amaç;
 Yetkin: Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgiye
sahip olan, gerekli olgunluğa erişmiş,
 Özgün: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan,
benzerlerinden ayrı ve üstün olan, taklit ya da kopya olmayan,
asıl,
 Özgür: Kendi iradesini ortaya koyma gücünü elinde
bulunduran, köle olmayan, engellenmeyen
 Yaratıcı: Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak
o zamana kadar görülmeyen yeni bir şeyi ortaya koyan, yapan
bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Ancak bu anlayış ve amacı en iyi şekilde içinde taşıyan sanat
eğitimine eğitim sistemimiz içerisinde gereği kadar önem verilmediği
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de bir gerçektir. Bunun sonucunda yanlış, yetersiz veya saptırılmış
bilgilerle eğitim alan öğrencilerimiz, hem sanatın ne olduğu hem de
sanatçının kim olduğu konusunda bilgisizlik ve çelişkiler
içerisindedirler. Daha kötüsü, sanat karşıtı bir tutum içerisinde bile
olabilmektedirler. Bu durum toplumsal ve kültürel gelecek için ciddi bir
tehlikedir.
Yaşanan bu sorunların etkileri çocukların dolayısıyla
yetişkinlerin sanatsal eylemlerine çeşitli izlerle yansımaktadır. Genelde
yaratıcı estetikten uzak, derinliksiz, sığ, basit, sıradan, sürekli kendini
tekrar eden, ezberlenmiş, taklit edilmiş biçim, renk ve kompozisyonlar
olarak, çarpıcı bir biçimde ortaya çıkan bu yansımanın izlerini
tanımlamak için “şablon form” ya da “şablon biçim” kavramları
kullanılmıştır.
Bu sorunlardan hareketle çalışmamız, ülkemizdeki sanat eğitimi
uygulamalarının ve bu uygulamalarda ortaya çıkan sorunların çocuklar
ve yetişkinler üzerindeki etkilerini ve yaptıkları resimlere yansımalarını
konu etmiştir. Böylece mevcut sanat eğitimcilerin ve uygulamalarının
niteliğinin ortaya konulması da hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda
sağlıklı veriler elde etmek için gördüğünüz gibi ilk çizim
deneyimlerinin saptanabildiği 9–10 aylık çocuktan 80 yaşındaki
yetişkinlere kadar uzanan bir kuşaktan resimler derlenmiştir. Ancak
eğitimin etkilerinin en yoğun yaşandığı 3–12 yaş arası döneme daha çok
ağırlık verilmiştir.
2. Kaybolan Yaratıcılığın İzleri: “Şablon Biçimler”
Çocuk şematiğe geçişle birlikte, doğal gerçekliğe simgesel ve
biçimsel olarak benzerlik gösteren bir çizim dili geliştirmeye başlar. Bu
dili birçok araştırmacı "grafik dil" olarak adlandırmaktadır. Sözlü ve
yazılı kelime bilgisi gibi, grafiksel dil de çocuğun nesneleri, nesnelerin
fonksiyonlarını, benzeyen ve benzemeyen yanlarını bulmadaki
becerisini yansıtmaktadır. Grafik dilin gelişimi, genel çocuk
resimlerinin karakterini taşımakla birlikte, resmi yapan çocuğun özgün
karakterini de yansıtır. Fakat daha önce değindiğimiz sorunlar
nedeniyle bu özgünlük zedelenmektedir. Ayrıca, okuma ve yazmanın
öğrenilmesi sonucu yeni bir dilin keşfedilmesiyle birlikte grafik dil
gelişiminin yavaşladığı ve hatta gerilediği de görülür. İlk başta doğal
gibi görünen bu gerilemeye eğitim sistemindeki yanlışlıklar da
eklenince, geri dönülmesi oldukça zor bir sonuç ortaya çıkar.
Resimlerdeki şablon biçimler en belirgin olarak,
1. Kullanılan teknikte,
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2. Renk seçimi ve kullanımında,
3. Kompozisyon kurgusunda,
4. Obje çizimlerinde görülür.
Bu başlıkları daha anlaşılır kılmak için ayrı ayrı ele almak
gerekir.
2.1. Kullanılan Teknik
Boya olarak en çok kullanılan teknik malzeme, Grafik 1’de
görüldüğü gibi “pastel boya”dır. Bunu izleyen diğer teknik malzeme
ise, "kuru boya”dır. Öğretmenlerin birçoğu ucuzluk ve kolay kullanım
bakımından bu malzemeleri daha çok seçtiklerini söyleseler de başka
teknikleri ve uygulamalarını bilmediklerini de itiraf etmişlerdir.
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Resimlerde En Çok Kullanılan
Altı Teknik Malzemenin Görülme Oranları
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Grafik 1: Resimlerde en çok kullanılan altı teknik malzemenin
resimlerde görülme oranları.
Ayrıca kullanılan bu malzemelerin kalitesinin çok düşük olması
çocuğa boyama zevki vermemekte, onu kısıtlamakta, dolayısıyla estetik
ve beğeni duygularının gelişimini engellemektedir. Ne var ki gelir
seviyesi düşük bölgelerdeki bazı okullarda çocuklar, bu tür malzemeyi
bile edinememekte ya da daha az deneme şansına sahip
olabilmektedirler.
2.2. Renk Tercihi
Diğer taraftan çocuklar renk tercihlerinde de özgür bırakılmalı,
nesnel gerçekliğe benzeyen renklerin kullanımı dayatılmamalıdır.
Çünkü bu durumda çocuğun çocuksuluğu, saflığı, masumluğu, daha
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doğrusu yaratıcı özgün yanı zarar görecektir. Grafik 2’ye dikkat
edilirse çocuklar ilk başlarda renk tercihlerinde oldukça özgürlerken
okullu olmaya başladıklarında yapılan yönlendirmeler sonucu doğal
gerçekliğe benzetme çabasına girmektedirler. Bu yüzden farklı ya da
özgün renk oluşturma çabasına girişemedikleri görülmektedir. Grafik
2’de sarı renkli çubuklarla verilen, özgün renk düzenleme oranının
belirgin biçimde düşük olması da bunu açıkça doğrulamaktadır.

Rengin Kullanım Biçimi
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Modle uygulanmaya çalışılmış

Grafik 2: Resimlerde kullanılan renklerin kullanım biçimi.

2.3. Kompozisyon Kurgusu
Kompozisyon, bir konuyu oluşturmak için belirlenmiş ayrı
parçaların o konuyu en iyi şekilde anlatacağına inanıldığı bir düzen
içerisinde yerleştirilmesidir. Böylece ortaya yeni bir oluşum çıkar. Aynı
durum, tüm sanat alanları için geçerlidir. Çocuklar ise, ilk resim
yapmaya başladığında kompozisyon kurmaya yönelik bir kaygı
taşımamaktadır. O daha çok duygularını, algılamalarını, düşüncelerini,
korkularını ve düşlerini anlatma peşindedir. Onun için asıl olan
anlatımdır. Anlatmak istediğinin nasıl anlatıldığı ilk başlarda pek önem
taşımaz.
Kompozisyon kurgusu yapmak yaratıcı bir sürecin eylemidir ve
bu eyleme fırsat verilmelidir. Yaratıcı tavrın gelişimi için gerekli
koşullardan biri de budur. Eğer olumlu yönlendirmeler yapılmaz ise,
çocuklar, özgün kompozisyon arayışları yerine şablonlaştırılmış kolay
kurgulara yönelecektir. Şablon kurguların en belirgin özelliklerini,

200 | Türkiye’deki Sanat Eğitiminde Yanlış Uygulamaların Bir Yansıması
"manzara resmi" olarak adlandırılan resimlerde görmek mümkündür.
Bu resimlerin kurgusunda genellikle arka planda dağlar, dağların
yamaçlarından akarak gelen ırmak, ırmağın kenarında ev ile havada
bulut kümeleri ve çoğunlukla da uçuşan kuşlar resmedilmektedir. Bu
tipten resimler ileri yaşlarda daha bir benimsenmiş olarak
görülmektedir.

Resim 1: A. Gökçeli
Erkek, 7 yıl 2 ay 1 gün ,
Adana / Kadirli, Pastel boya

Resim 2: F. Çakır
Kadın, 10 yıl; 12 ay; 16 gün,
Kırşehir / Kaman, Pastel boya

Resim 3: Z. Çil
Erkek, 29 yıl 5 ay 14 gün,
Kırşehir / Hekim, Pastel boya

Resim 4: Y. Boran
Erkek, 21 yıl 9 ay 16 gün ,
Üniv. Öğr., Kurşun kalem

Bu tarz basit kurguları tavsiye eden bir programın devlet
televizyonu olan TRT2’de uzunca süre yayınlandığını da bu noktada
hatırlamak ve düşünmek gerekir. Sanatsal değerden uzak,
basitleştirilmiş ve sıradan olan bu tarz resimler hem kompozisyon
kurgusu hem de üslup açısından belirli bir şablon kalıba göre yapıldığı
için kolayca üretilmekte ve çok ucuza çoğu yerde satılmaktadır.
Dolayısıyla birçok eve de rahatlıkla girmektedir. Evlerle birlikte
işyerlerinde, lokantalarda, pastanelerde, öğrenci kantinlerinde,
kafeteryalarda ve daha da kötüsü bazı resmi dairelerde sıklıkla
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görülebilen bu tür resimler yaratıcı estetik adına bir tehlike
oluşturmakta ve estetik beğenisini belirli bir kaliteye yükseltememiş
kişileri kolayca etkilemektedir

Resim 5: BOP ROSS
Bu türden resimlerin sadece
ülkemizde
değil
birçok
ülkede yayılmasında önderlik
etmiş bir isimdir.

Resim 6: Bop Ross’un öğrettiği ve önerdiği türden olan birbirinin
neredeyse aynısı Şablon resimler.
Grafik 3'te çocukların resimlerinde şablon biçim kullanma
oranlarının yaş gruplarına göre dağılımı verilmektedir. Grafikte dikkat
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çeken önemli nokta yine okul çağındaki çocukların şablon kullanma
eğilimlerinin artmış olmasıdır.
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Grafik 3: Resimlerde şablon biçim ya da kompozisyon kullanımı.
2.4. Obje Çizimleri
2.4.1. Dağ-Tepe ve Irmak-Dere Çizimleri
Dağ çizim biçimleri genelde kendi içinde sıklıkla tekrarlanması
nedeniyle şablon formlara dönüşebilmektedir. Resimlerde örnekleri
görülen bu çizimler ezberlenmekte ve yapılan her resme
yerleştirilmektedir.
Dağ-tepe çizimiyle birlikte ilk düşünülen en önemli konu
elemanı "ırmak-dere" çizimleridir. Örneklerde de görüldüğü gibi bu
çizimler bazen öyle ezbere yapılır ki yer bağlantısı unutulur ve kâğıdın
hem üstünden hem de altından genelde eğimli olarak dışarı fırlar.
Ayrıca, birçok resimde ırmak üzerine köprü çizildiği de olur. Hiç insan
figürünün olmadığı ya da yol bağlantısının yapılmadığı resimlerdeki
köprünün bu durumu ezbere çizildiğinin bir kanıtıdır.

Grafik: 4 dikkatimizi yine okul çağının başlangıcına çekmektedir.
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Resim 7: Resimlerde görülen Şablon Dağ-Tepe çizimlerine örnekler

Dağ-Tepe ve Irmak-Dere Çiziminin Yaş Gruplarına Dağılım
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Irmak denizle bağlantılı çizilmiş

Grafik 4: Resimlerde görülen Dağ-Tepe ve Irmak-Dere çiziminin yaş
gruplarına göre dağılımı.
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Resim 8: Resimlerde görülen Şablon Irmak-Dere çizimlerine örnekler
2.4.2.

Ağaç Çizimleri

Resimlerde kullanılan ve neredeyse değişmez bir eleman olan bir
başka çizim formu da "ağaç"tır. Çocuklar ağaç çizimi için kullandığı
formların bazılarını kendileri geliştirdikleri gibi bazılarını da
öğrenmekte ya da kopya etmektedirler.
Görülen en belirgin ağaç tiplerini ve özelliklerini örnek olarak
sunulan resimlerde ve Grafik 5/A’da görmekteyiz. Ağaç çizimlerinde
ezber olduğunu gösteren çok önemli şablon biçimler, elma ve kiraz
eklentileridir. Bunlar ağacın türü ile herhangi bir yakınlık ilişkisi
kurulmadan her tür ağaç formuna, hatta çam ağacı formuna bile
eklenebilmektedir. Bunlara "Elma ağacı", "kiraz ağacı" demek yerine,
"elma eklentili" ya da "kiraz eklentili" ağaç demek daha doğrudur.
Çünkü ağacın türü ile herhangi bir yakınlık ilişkisi kurulmadan her tür
ağaca, hatta çam ağacına bile şablon özellikli elma ya da kiraz
eklenebilmektedir
Görülen diğer şablon çizimler ise ağaç gövdesinin "kadeh ayağı"
şeklinde biçimlendirilmesi ile gövdeye "kesik dal" eklentisidir. Buna
benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu konuda bir başka şablon
durum da Grafik 5/B’de görüldüğü gibi bir resimde kullanılan "farklı
ağaç tipi" sayısının azlığıdır.
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Ağaç Çiziminin Yaş Gruplarına Dağılımı A
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Grafik 5/A: Resimlerde görülen Ağaç çizim biçiminin yaş gruplarına
göre dağılımı.
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Grafik 5/B: Resimlerde görülen Ağaç çizim biçiminin yaş gruplarına
göre dağılımı.
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Resim 9: Resimlerde görülen Şablon Ağaç çizimlerine örnekler
2.4.3. Çiçek Çizimleri
Yine aynı etkenlerin var ettiği bir başka şablon form, "çiçek"
çizimlerinde görülmektedir. Çiçek çizimlerinin içinde "papatya formu"
Grafik 6’da görüldüğü gibi başat gelmektedir. Öğrenilmiş papatya
formu, çocuk için aynı zamanda "joker" bir form olup birçok çiçeğin
betimlenmesinde kullanılmaktadır. Çocuk bu formu yineleyerek
çizmekte fakat farklı renklerle boyayarak farklı çiçekler yaptığını
düşünmektedir (Resim10/A-B).
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Grafik 6: Resimlerde görülen Çiçek çizimlerinin yaş gruplarına göre
dağılımı.
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Resim 10/A-B: Resimlerde görülen Şablon Çiçek çizimlerine örnekler
2.4.4. Hayvan Çizimleri
Şablon çizimlerin belki de en karakteristik ve dikkat çekici
olanları rakamlardan ya da harflerden üretilmiş olan hayvan
çizimleridir. Çocuklar bu çizim biçimini, genelde büyüklerinden veya
arkadaşlarından öğrenmektedirler. Zekice bulunmuş olduğunu
düşündüren bu yöntem aslında espri boyutunda kalsa tehlikeli değildir.
Ama kalmamaktadır. Örneğin M, V, U harflerinden uçan kuşlar, 62, 66,
69 rakamlarından tavşanlar, 3’e ters3 eklenerek ve Z harfini tersyüz
ederek kelebekler, insan figürleri yapılmaktadır. Yumuşak hatlara sahip
3 rakamı ile yapılan kelebeği daha çok kızların, Z harfiyle yapılanı ise
erkeklerin tercih ettiği görülmüştür. Grafik 7 bize, şablon çizimlerin en
çok görüldüğü dönemin yine okul çağının başları olduğunu
göstermektedir.

Şablon Hayvan Çizimlerinin Yaş Gruplarına Dağılımı
Bulgu %
30
25
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15
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5
0

Rakamlardan üretilmiş hayvanlar

Şablon kelebek çizimleri

Şablon kuş çizimleri

Grafik 7: Resimlerde görülen Şablon hayvan çizimlerinin yaş
gruplarına göre dağılımı.
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Resim 11: Resimlerde görülen Şablon Hayvan çizimlerine örnekler
2.4.5. Bina Çizimleri
Çocuklar genelde bir resim içerisinde çok farklı türde evler
çizmemektedirler. Evler, çoğunlukla aynı plan ve proje üzerinden inşa
edilmiş gibidir. İlginç olan bir diğer durum da bütün evlerin
konumlandırıldığı açıdır. Çocuk, ev çizimi için kendince bir yöntem
bulmuş ve hep onu tekrar etmektedir. Dolayısıyla hayvanlarda olduğu
gibi evler de hep bir yöne bakar. Böylece resme bakıldığında genelde
birbirinin aynısı olan ve aynı yerleşim açılarından evler görülür. Aynı
zamanda bütün evlerin kapıları da resme bakan kişiye doğru
döndürülmüş durumdadır.
Ayrıca bazen evlerin bacalarının yaz kış tüttüğü görülür. Dikkat
çeken bir başka durum ise, çocukların kentsel kesimde çok katlı
apartmanlarda otursalar bile çoğunlukla tek katlı ve biraz daha az oran
ile iki katlı, azımsanmayacak oranda balkonsuz evler çizmeleridir.

Resim 12: Resimlerde görülen Şablon Bina çizimlerine örnekler

2.4.6.

İnsan Figürü

Grafik dilin başlamasıyla beraber çocuğun çizimleri de basitten
karmaşığa doğru gelişim gösterir. Bu gelişimde giderek çizilen
objelerin nesnel gerçeklikle olan benzerlik ilişkisi artar. Aynı yolu
izleyen insan figürünün çiziminde de sağlıklı bir gelişim gözlenirken
“Cin Ali, Cin Ayşe” gibi şablon çizimler araya sanki bir virüs gibi girer.
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Yer, yol tarifleri gibi yalın anlatımlar söz konusu olduğunda bir
sakıncası olmayan bu öğrenilmiş çizimler, sürekli olarak kullanılması
durumunda bireyi kolaycılığa itmesi nedeniyle tehlike yaratmaktadır.
Bu tarz çizimleri içeren kitaplar uzun yıllardır ilkokullarımızda eğitim–
öğretim materyali olarak kullanılmıştır. Bu sebeple birçok yetişkin
çizim sorunlarını “hiç yeteneğim yok, ben Cin Ali bile çizemiyorum”
gibi cümlelerle ifade etmektedirler.
3. Şablon Formların Yetişkin Resimlerindeki Görünümü
Yetişkinlerle yapılan çalışmalara, lise ya da üniversite düzeyinde
sanat eğitimi almış kişiler katılmamıştır. Çalışma yapılan kişilere
serbestçe, içlerinden geldiğince resim yapmaları söylenmiştir. Bazı
yetişkinler, çevresindekilerin kendisiyle alay edeceği düşüncesiyle
çalışmalarda yer almak istememişler, yapılan ısrarlar sonucunda saklı
bir mekânda bu çalışmada yer almaya razı edilmişlerdir. Buradaki
durum, yaratma çekingenliğinin, kendini ortaya koyma ve kendi
kişiliğini gösterme korkaklığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Bu çalışmalarda, resimlerdeki boyama tekniği ve kullanılan renk
önemsenmemiş, daha çok betimlemelerde görülen biçimsel formlar
üzerinde durulmuştur. Araştırma sonunda yukarıda sözünü ettiğimiz
tüm şablon özellikler kendini net hatta daha ağırlıklı olarak
göstermiştir. Sunulan örnekler yoruma gerek bırakmaksızın bunu
açıkça belgelemektedir.

Resim 13: Yetişkin resimlerinden örnekler
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Sonuç ve Öneriler
Çalışmamız sonucunda elde edilen bulgular göstermektedir ki,
eğitim sistemimiz yine kendisinin ortaya koyduğu hedeflere ulaşma
konusunda başarılı görülmemektedir. Bu hedefe engel oluşturan
sorunların giderilmesi doğrultusunda geliştirilen önerilerden bazıları
şöyledir:
1. Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği
bölümlerindeki “Sanat Eğitimi” içerikli dersler, sanat eğitimcisi
yetiştirme formatından çıkarılmalı onun yerine sadece öğretmenin
entelektüel düzeyini artırmaya yönelik olarak düzenlenmelidir.
Dolayısıyla Sınıf Öğretmenlerinin üzerinden zorunlu sanat
eğitimciliği yükü kaldırılmalıdır. Bu görev Eğitim Fakülteleri’nin
Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde oluşturulacak Okul Öncesi ve
İlköğretim okullarında Sanat Eğitimi Ana Bilim Dallarında
yetiştirilecek öğretmenlere bırakılmalıdır. Zaten birçok sınıf
öğretmeni bu dersi gereği gibi yapamadığını ya da yapmadığını
itiraf etmektedir. Aslında sınıf öğretmenlerinin üzerinden
uygulamaya yönelik özel bilgi ve yetenek gerektiren spor ve müzik
gibi diğer dersler de alınmalıdır. Çünkü bu alanların öğretmeni
olmak özel bilgi veya yetenek gerektirdiği için bu bölümlere
öğrenci seçimi de üniversite sınavlarına ek olarak düzenlenen özel
sınavlarla olmaktadır.
2. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde kırsalkentsel tüm okul öncesi çocukların sanat eğitimi alabilmeleri için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Onları yeni düşüncelerle, yeni
teknik malzemelerle tanıştırmalı ve deneme fırsatı vermelidir.
3. Çocuklara gerçek üstü ve soyut çalışmalar gösterilmeli
ve soyutun değeri anlatılmalıdır. Bu konuda örnekler verirken ebru
sanatından, halı-kilim desenlerinden ve başarısı kanıtlanmış yerli
ya da yabancı sanatçılardan yararlanılmalıdır.
4. Boyama kitaplarının bazı şablon formları ve renkleri
özendirmesi nedeniyle kullanılması sakınca yaratmaktadır. Bu
nedenle ya hiç kullanılmamalı ya da kitap seçimi daha bilinçli
yapılarak çocuğu şablona yöneltecek özellikte olmamasına dikkat
edilmelidir. Aynı şekilde çocuklar için hazırlanan masal, öykü, şiir
ve roman kitaplarının resimlemelerine de bu doğrultuda dikkat
edilmelidir. Resim defterleri, resim yapılan sayfanın hemen
altındaki sayfaya iz bırakması nedeniyle çocuğu hazıra, kopyaya
yöneltmesi, suyla yapılan boyama tekniklerine uygun olmaması ve
daha önce yapılan bir resmin yenisi yapılırken kirletilme riski
nedeniyle kullanılmamalıdır.
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5. Çocuğun resimleri değerlendirilirken, doğal gerçekliğe
benzetebilme oranı başarının ölçütü olarak alınmamalıdır.
6. Çocukların grafik dilinin gelişiminde karşılaştıkları
çizim problemleri için yine kendilerinin çözümler üretebilmelerine
fırsat verilmeli, onlara hazır çözümler sunulmamalıdır.
7. İmgelemeyi ve hayal gücünü harekete geçiren oyun,
film, dans v.b. etkinliklerden ve yaratıcı drama yönteminden
mutlaka yararlanılmalıdır. Çocuğa haz veren duyumsal deneyimler
kazandırılmalıdır.
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ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
EKOLOJİK AYAK İZİ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
THE ENVIRONMENTAL EDUCATION COURSE EFFECT OF
TEACHER CANDIDATES' ON ECOLOGICAL FOOTPRINT
CHANGE
Sevda TÜRKİŞ & Elif ÇİL
Özet
Bu çalışmanın amacı, çevre eğitimi dersini alan ve almayan öğretmen
adaylarının ekolojik ayak izlerinin hesaplanması ve dersin ekolojik ayak izi
üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında, sınıf öğretmenliğindeki 103 öğretmen adayına uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak web-tabanlı “Ekolojik Ayak İzi
Hesaplama Anketi” kullanılmıştır. İstatistiksel veri analizinde, ortalama,
standart sapma değerleri için t-testi ve farklılıklar için ANOVA testi
kullanılmıştır. Öğretmen adayları arasında ekolojik ayak izi değerleri, dersi alan
ve almayan öğrenciler arasında ve cinsiyete göre önemli farklılıklar
göstermemiştir. Araştırma sonuçlarına göre çevre eğitimi ders içeriklerinin
sürdürülebilir ekolojik sistemlerin devamlılığını sağlayan, yenilenebilir ve
yenilenemeyen enerji kaynakları gibi kavramları içeren müfredat düzenlenmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: çevre eğitimi, ekolojik ayak izi, yenilenebilir enerji

Abstract
The aim of this study is to investigate the ecological footprints of teacher
candidates who do not take environmental education courses and the effect of
course on ecological footprints. The research was applied to 103 teacher
candidates in classroom teaching in 2016-2017 academic year. Web-based
"Ecological Footprint Calculation Survey" was used as data collection tool in
the research. For statistical data analysis, mean, t-test for standard deviation
values and ANOVA test for differences were used. Ecological footprint values
among teacher candidates did not show significant differences between students
who took and did not take courses and by sex. According to the results of the
research, it is suggested to organize the curriculum which includes concepts
such as renewable and non renewable energy sources that sustain the
sustainable ecological systems of environmental education course contents.
Key Words: environmental education, ecological footprint, renewable energy
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Giriş
Ekolojik Ayak İzi, 1990’lı yılların başında Mathis Wackernagel
ve William Rees tarafından geliştirilmiş bir ekolojik muhasebe
ölçütüdür. Bu ölçüt, mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle, tüketilen
kaynakların üretimi ve bu sırada yaratılan atığın bertarafı için gereken
biyolojik olarak verimli toprak ve su alanını “küresel hektar” (kha)
cinsinden ifade ediyor. Ekolojik Ayak İzi, altyapı ve atık
karbondioksitin emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli alanları
da içeriyor (Koru, 2012).
Ekolojik Ayak İzi mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle bir
bireyin, topluluğun ya da faaliyetin tükettiği kaynakları üretmek ve
yarattığı atığı bertaraf etmek için gereken biyolojik olarak verimli
toprak ve su alanıdır. Ekolojik Ayak İzi küresel hektar (kha) ile ifade
edilmektedir. Görüldüğü gibi Ekolojik Ayak İzi bir insanın, tüm
gereksinimlerini karşılamak için kullandığı biyolojik alanı ölçen bir
araçtır. Biyolojik Kapasite bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal
kaynakları üretme kapasitesinin göstergesidir. Bir yerin biyolojik
kapasitesini iki etmen belirler: sınırları içerisindeki tarım arazisi, otlak,
balıkçılık sahası ve ormanın yüzölçümü ve bu toprağın ya da suyun ne
kadar üretken olduğu. Biyolojik kapasite de Ekolojik Ayak İzi gibi alan
cinsinden hesaplanır ve küresel hektar ile ifade edilir (WWF, 2012).
Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik kapasitenin ölçü birimi olan
küresel hektar, dünyanın ortalama verimliliği üzerinden 1 hektar
arazinin üretim kapasitesini temsil eder. (Bowyer, 2009). Çevre
konusunda olumlu tutum ve davranışların kazandırılmasında, bilgi ve
bilinç seviyelerinin yeterli olması ve doğal hayatın korunması ve zarar
görmüş çevrenin eski haline döndürülmesinin temelinde eğitim
yatmaktadır (Kıyıcı, 2009).
Çevresel sürdürülebilirliği ölçülebilir kılmayı sağlayan “Ekolojik
Ayak İzi” kavramı, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi yeni bir bakış
açısıyla ele almakta ve doğal kaynakların üzerindeki baskının niceliğini
ve bunun hangi etmenlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır.
Çevre sorunlarının etkisinin gün geçtikçe daha da belirginleşmesi ve
çok farklı boyutlarda gözlenmesi bu sorunlara dikkat çekmek üzere yeni
kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Ekolojik Ayak İzi”
kavramı da bunlardan birisidir (Ruževičius, 2010).
Kavramın ortaya çıkış amacı aslında, insanın sürekli doğadan
alarak ve geriye atıklarını bırakarak daha ne kadar süre idare
edebileceğini bulmaktır. Bu sayede, geriye kalan doğal kaynakların
ölçüsü öğrenilebilecek ve doğanın sürekli tüketilmesini önleyecek
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çözümler üretilebilecektir. Bu anlamda kavram son yıllarda geniş
ölçüde övgü almış; öğretici ve çevre konusuna dikkat çekici niteliğiyle
önem kazanmıştır (Costanza, 2000).
Gelişmişlik düzeylerine göre toplumların çevre üzerinde
yarattıkları baskıların nedeni ve düzeyi farklılıklar gösterse dahi
günümüzde çevresel sorunlar yerel ya da bölgesel olmaktan çok küresel
bir bakışla değerlendirilmektedir (http://geka.org.tr, 20.01.2014).
Günümüzde insanlık kullandığı kaynakları sağlamak ve yarattığı
atığı kabul edebilecek 1,5 dünya eşdeğerini kullanmaktadır. Bu durum
dünyanın 1 yılda kullandığımız kaynakları 1,5 yılda yeniden
üretebildiği anlamına gelmektedir. Bu durumun devam etmesi halinde
2050’ lere gelindiğinde ihtiyaçlarımızı karşılamak için 3 dünya eşdeğeri
bir dünyaya ihtiyacımız olduğu ortaya çıkmaktadır WWF, 2012.
Meyer (2004), çalışmasında ekolojik ayak izini eğitim aracı
olarak kullanarak çevre yönetimi ve su koruma konularında ulusal
diploma almak için öğrenim gören bireyleri desteklemeyi amaçlamıştır.
Türkiye ‘de çevre bilincine yönelik gerçekleştirilen çoğu
çalışmada verilen derslerin bu bilinci oluşturmada yetersiz olduğu
kanısına varılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda, Türkiye’de
bireylere çevre duyarlılığı ve bilinci oluşturacak şekilde çevre eğitimine
yeterince önem verilmediği belirlenmiştir (Tombul, 2006).
Ekolojik ayak izi boyutlarında çevre eğitimi dersini alan
öğretmen adaylarının dersi görmemiş olan öğretmen adayları arasında
farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal Metod
Çevre eğitimi dersini alan ve almayan öğretmen adaylarının
ekolojik ayak izlerinin hesaplanması ve dersin ekolojik ayak izi üzerine
olan etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında, sınıf öğretmenliğindeki 103 öğretmen adayına uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak web-tabanlı “Ekolojik Ayak İzi
Hesaplama Anketi” kullanılmıştır. Ankette ekolojik ayak izinin
bileşenlerine göre hazırlanmış, gıda (5 soru), kişisel harcamalar (2),
barınma (4 soru) ve ulaşım (4 soru), yenilenemez enerji tüketimi (1),
yenilenebilir enerji tüketimi (2) kategorilerinde toplam 18 soru yer
almaktadır. Çalışmanın istatistiksel analizlerinde Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkların
tespiti için ANOVA testi uygulanmıştır.
Bulgular
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Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre çevre eğitimi dersini alan
sınıf öğretmenliği öğrencileri ile dersi almayan öğrencilerin ekolojik
ayak izleri arasında beslenme, giyim, ısınma ve yenilenebilir enerji,
ulaşım ve barınma kullanımı açısından önemli farklılıklar tespit
edilmemiştir. Cinsiyete göre de ekolojik ayak izleri arasında beslenme,
giyim, ısınma ve yenilenebilir enerji kullanımı, ulaşım ve barınma
açısından önemli farklılıklar tespit edilmemiştir. Sınıf Öğretmenliği
öğrencileri ile Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencileri arasında P<0.001 ve
P<0.05 düzeyinde ekolojik ayak izi ve gezegen ihtiyacı, bitkisel besin
tüketimi ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından önemli farklılıklar
tespit edilmiştir. Tukey testi sonuçlarına göre farkın sebebi sınıf
öğretmenliği 2. Sınıf öğrencilerinden kaynaklanmaktadır ve bu grup
ekolojik ayak izi, gezegen ihtiyacı ve bitkisel besin tüketimi en fazla
olan gruptur. Yenilenebilir enerji kullanım farkına ise fen bilgisi
öğretmenliği öğrencileri neden olmuştur. Bu grup öğrencileri en fazla
yenilenebilir enerji kullanan grup olmuştur (Tablo 1). Ekolojik Ayak
İzi anketindeki soruların katılımcı sayısına göre dağılımları Tablo 2 ‘de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Sınıf öğretmenliği ve Fen Bilgisi öğretmenliği
öğrencilerinin ekolojik ayak izi, gezegen ihtiyacı, bitkisel besin
tüketimi ve yenilenebilir enerji kullanımı ANOVA ve Tukey testi
sonuçları (Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma; 1: Sınıf Öğretmenliği 2.
Sınıf; 3: Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf).
Ort ± SS

P Değeri

Ekolojik Ayak İzi

2.6 ± 0.47 (1)

0.000

Gezegen İhtiyacı

1.49 a±0.26 (1)

0.000

Bitkisel Besin Tüketimi

1.38a±1.02 (1)

0.050

Yenilenebilir Enerji
Kullanımı

1.81 ± 0.78 (3)

0.050

a

a

Tablo 2. Ekolojik Ayak İzi Anketindeki Soruların Katılımcı Sayı ve
Dağılımları.
Birey sayısı %
Cinsiyet

Bitkisel Besin Tüketimi

Kadın

66

64,1

Erkek

37

35,9

Nadiren

31

30,1
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Tavuk Eti Tüketimi

Balık Eti tüketimi

Bazen

37

35,9

Sık sık

32

31,1

Çok sık

1

1

Hiçbir zaman 2

1,9

Nadiren

45

43,7

Bazen

39

37,9

Sık sık

11

10,7

Çok sık

7

6,8

Hiçbir zaman 1

1

Nadiren

63

61,2

Bazen

25

24,3

Sık sık

4

3,9

Hiçbir zaman 11

9,8

Nadiren

74

71,8

Bazen

16

15,5

Sık sık

7

6,8

Hiçbir zaman 6

5,8

40 TL den az 19

18,4

40-80

42

40,8

80-120

31

30,1

120-160

11

10,7

Yenilenemez Enerji Kullanımı Mazot

7

6,8

(Isınma)

Kömür

28

27,2

Odun

24

23,3

Doğal gaz

44

42,7

59

57,3

38

36,9

Kırmızı Et Tüketimi

Giyim

Yenilenebilir Enerji Kullanımı %25 den az
%25-50
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%50-75

3

2,9

%75-100

3

2,9

Tablo 3'deki sonuçlara göre Eğitim Fakültesi kız öğrencilerinin
Ekolojik Ayak İzi ortalaması 2,45 iken, Erkek öğrencilerin
ortalamasının 2,54 olduğu, genel ortalamanın ise 2,48 olduğu tespit
edilmiştir. En yüksek Ekolojik Ayak İzine sahip olan bölüm, 2,63
değeri ile Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri olurken, en düşük
Ayak İzine sahip olan bölüm, 2,32 ile Fen Bilgisi Öğrencileri olmuştur
(Tablo 3). Tablo4 ’de Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi
ortalamasının, Türkiye ve dünya ortalamaları ile karşılaştırılması
verilmiştir. Buna göre ortalamasından Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
Ekolojik Ayak İzi ortalamasının Türkiye ve dünya ortalamalarından
düşük olduğu görülmüştür.
Tablo 3. Öğretmen adaylarının Ekolojik Ayak İzi Ortalamaları.
Bölüm

Kız

Erkek

Genel

Sınıf
Öğretmenliği 2.
Sınıf

2,54

2,75

2,63

Sınıf
Öğretmenliği 1.
Sınıf

2,55

2,46

2,51

Fen Bilgisi
Öğretmenliği 3.
Sınıf

2,26

2,43

2,32

Genel Ortalama

2,45

2,54

2,48

Table 4. Türkiye ve dünya ortalamaları ile Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi ortalamalarının karşılaştırılması.
Ülke

Ekolojik Ayak İzi

Avustralya

9,3

USA

8,2
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Arabistan

6,1

İrlanda

5,6

Almanya

5,3

Fransa

5,1

Japonya

5

İngiltere

4,9

Yunanistan

4,4

Çin

3,4

Türkiye

3,3

ODÜ Eğitim Fakültesi Öğrencileri

2,5
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Tartışma
Bu araştırmada cinsiyete bağlı gerçekleştirilen değerlendirmede,
kız öğrencilerin ayak izi ortalamaları erkek öğrencilerin ayak izinden
küçük olmasına karşın cinsiyete göre önemli farklılıklar tespit
edilmemiştir. Akıllı ve ark. (2008), Akdeniz İdari Bilimler Fakültesi
öğrencileri ve çalışanları ile yaptıkları araştırmada fakültedeki
bireylerin toplam ayak izi ortalamasının ülke ortalamasının oldukça
üstünde olduğunu tespit etmişlerdir. Keleş ve ark. (2008)’nın yaptıkları
çalışmada da çalışmamızla benzer sonuçlara sahiptir. Sınıf öğretmenliği
öğretmen adaylarında dersi gören öğrencilerle dersi almayanlar
arasında ekolojik ayak izi açısından önemli farklılıklar yoktur. Bu
durumun olası nedenleri arasında ders içeriklerinin yeterli düzeyde
olmayışı ile açıklanabilmektedir. Ders içeriklerinde ekolojik ayak izi
kavramının, yenilenebilir enerji kaynakların kullanımının önemi gibi
konulara daha ayrıntılı olarak yer verilmesi önerilmektedir. Weinberg
& Quesenberry (2010)’ da yürüttükleri benzer bir çalışmada küresel ve
yerel sürdürülebilirlik temasının ve anahtar kavramlarının ilk
adımlarının atıldığı bilişim teknolojileri dersine katılan lisans
öğrencilerinin gerçekleştirilen ekolojik ayak izi eğitimleri sonrasında,
sürdürülebilir yaşamın önemini anladıklarını, bireysel, toplumsal ve
ulusal ekolojik ayak izlerinin nasıl yapılandırıldığını gördüklerini ve
bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüketimi azaltmak için nasıl
kullanılabileceğini keşfettiklerini belirtmiştir. Gerçekleştirilen bir
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başka çalışmada, öğretmen adaylarının alt ölçeklerden aldıkları puan
ortalamaları karşılaştırıldığında; çevresel düşünce puan ortalamasının
çevresel davranış puan ortalamasından çok daha fazla olduğu dikkat
çekmektedir ki; bu tespit öğretmen adaylarının düşüncelerini tam
anlamıyla davranışa dönüştüremediklerinin göstergesidir (Akıllı ve
Yurtcan, 2012). Bu yüzden çevre eğitimi programlarının
hazırlanmasında öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve öğrencilerde
gerekli çevre bilincini oluşturabilecek niteliklere dikkat edilmesi
gerektiği, deney uygulamalarına ve açık alan çalışmalarına ağırlık
verilmesi önemli olmaktadır (Uzun ve Sağlam, 2005).
Sınıf öğretmenliği ve Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencileri
arasında öğretmen adaylarının ekolojik ayak izleri, gezegen ihtiyacı,
bitkisel besin tüketimi ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından
istatistiksel yönden önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Farkın sebebi
sınıf öğretmenliği 2. Sınıf öğrencilerinden kaynaklanmaktadır ve bu
grup ekolojik ayak izi, gezegen ihtiyacı, bitkisel besin tüketimi en fazla
olan gruptur. Yenilenebilir enerji kullanım farkına ise fen bilgisi
öğretmenliği öğrencileri neden olmuştur. Bu grup öğrencileri en fazla
yenilenebilir enerji kullanan grup olmuştur. Bu durum eğitim öğretim
çağlarından bu zamana kadar olan kazanılmış davranışların daha kalıcı
etkiler ortaya çıkarabileceğinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca, Fen
bilgisi öğrencilerinin formal ve informal öğrenme ortamlarının sayı ve
miktarı sınıf öğretmenliği öğrencilerinden daha fazla oluşu bu durumun
olası nedenleri arasında sayılabilmektedir.
Eğitim, mevcut toplumun belirli yönlerini yeniden üretirken,
öğrencileri de toplumun geleceğe dönüştürmeye hazırlar. Eğitim,
öğrencilerin kültürel, ekonomik ve doğal miraslarında en iyi neyin
korunmuş olduğunu belirlemelerine yardımcı olmalı. Yerel, ulusal ve
küresel olarak sürdürülebilirliği sağlamak için değerler ve stratejiler
geliştirmelidir.
Çalışma kapsamında öğretmen adayları arasında çevre eğitimi
dersini alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. Bu durumun olası nedenleri arasında çevre eğitimi ders
içeriklerinin sürdürülebilir ekolojik sistemlerin devamlılığını sağlayan,
yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları gibi kavramları içeren
müfredat düzenlenmesi gerekliliğinin bir kanıtı olabilir. Bu durum
öğrenciler için hayat becerilerini temel olarak geliştiren bir müfredat
gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için eğitimi yeniden
yapılandırmak, hem toplum için hem de ekonomi ve politikalar için
gereklidir. Öğrencilerin; kritik ve yaratıcı düşünme, karar verme,
problem çözme ve planlama, Dünya’ ya ve yaşamın her çeşidine saygı
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duyma olgusunu tanımlayan bir eğitim sistemi gerekmektedir.
Yeryüzünün tüm kaynaklarını mevcut ve gelecek nesiller için güvence
altına alan, sürdürülebilir kalkınma, hayatın çeşitli ve birbirine bağlı
kompozisyonunu farklı cinsler arası etkileşimi doğru kılan ve bir takım
önemli özellikleri taşımalarını sağlayan eğitim yaşantısına ihtiyaçları
olduğu söylenebilir.
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FELSEFE
&
PHILOSOPHY

BİR DİSİPLİN OLARAK BİLİM FELSEFESİ MÜMKÜN
MÜDÜR?
IS PHILOSOPHY OF SCIENCE POSSIBLE AS A DISCIPLINE?
Seda ÖZSOY & Ümit ÖZTÜRK
Özet
Thomas Kuhn’un 1962 tarihli çığır açıcı Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı
çalışmasının “bilim felsefesi” tartışmalarına tamamen yeni bir açılım getirdiği
yaygın bir kabuldür. Aynı şekilde Devrimler’deki “paradigma” ve “bilimsel
teorilerin mukayese edilemezliği” gibi mefhumlara aslî bir başvuru olmaksızın
gerek doğa bilimleri gerekse de sosyal bilimler hakkındaki felsefî problemler
ağına adım dahi atılabileceğini düşünmek neredeyse imkânsızdır. Böyle ele
alındığında sadece mantıksal analizle değil fakat esasen tarih, sosyoloji, bilişsel
psikoloji, pragmatik ve benzeri alanların verileriyle bağlantılı yepyeni bir
“bilim felsefesi”nin yürürlükte ve mevcut olduğu iddia edilebilir. Bununla
birlikte Devrimler’in, “paradigma değişimi” gibi mitleşen irdeleme
araçlarından ve “(…) geleneğe bağlı olağan bilimin gelenek yıkan
tamamlayıcıları” gibi efsunlu ifadelerden bağımsız bir biçimde okunması,
Kuhn’un herhangi bir bilimsel etkinlik ve bu etkinlikteki meselelere yönelik
yaklaşımının, “bilim felsefesi”nin bir felsefe dalı olarak teşkiline imkân tanıyıp
tanımadığı hususunda öncü kuşkuların bulunduğu bir yolu gün ışığına çıkarır.
Bu çalışmada, felsefe ve bilim arasındaki tarihsel bağlantıların kısaca
irdelenmesinden sonra, Kuhn’un bilimsel topluluklar ve müntesibleri
hakkındaki savlarına dair derinleştirici bir analiz sunulmaya gayret edilecektir.
Takip edecek şekilde Kuhn’un bilime has felsefî probemleri tetkikine ait
katkısında kolayca görülemeyecek temel bir gerilimin bulunduğu ve bu
gerilimin nihâyeten bilim felsefesinin bir disiplin olarak kurucu zeminini
yeniden düşünmede bir engel teşkil ettiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Thomas Kuhn, Paradigma, Kural, Motif/Numune.

Abstract
Thomas Kuhn’s 1962 dated epoch-making work The Structure of Scientific
Revolutions has made a completely new expansion into discussions about
“philosophy of science” is a generally accepted matter. Correspondingly,
without an ultimate reference to fundamental notions included at the
Revolutions such as “paradigm” and “incommensurability of different
theories,” it is even hard to imagine that taking a step within the network of
philosophical problems of natural sciences as well as social sciences. Thus
situated, one can easily argue that there is a brand-new “philosophy of science”
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in operation which is primarily interconnected with not only logical analysis
but essentially data of history, sociology, cognitive psychology, pragmatics,
and related fields. However, insulated readings of Revolutions from myth-like
apparatus like “paradigm shift” and awe-inspiring assertions like “(…) the
tradition-shattering complements to the tradition-bound activity of normal
science” shows an underground way of precursor doubts about Kuhn’s
approach to any kind of scientific activity and devoted points under
consideration in the context of answering whether or not those arguments of
Kuhn enable to constitute a firm foundation of “philosophy of science” as a
branch of philosophy. In this study, after a brief examination of historical
relationships between philosophy and science, we will try to make a deepening
analysis on Kuhn’s assertions about a scientific community and its followers.
On this point, we will discuss that there is an essential tension that cannot be
found so readily in Kuhn’s contribution to inquisition of philosophical problems
pertain to science which is in fact put under a taboo re-think the constitutive
basis of philosophy of science as a discipline.
Key Words: Thomas Kuhn, Paradigm, Rule, Exemplar.

1. Giriş
Bilimin tarihsel gelişimine göz attığımızda, başlangıçta mistik,
metafizik ve mitolojik unsurların bir aradalığı ve spekülatif bir yapıya
sahip bilim yapma geleneği karşımıza çıkar. İnsanoğlunun dış dünyayı
nesnel olarak deney ve gözleme dayalı bir biçimde anlama ve açıklama
çabası, bugün tanımlama hususunda tam bir uylaşım olmasa da bilim
dediğimiz bilgi kümesinin çekirdeğini meydana getirmiştir. Tarım
uygarlığına geçişle Mısır, Mezopotamya, Çin ve Hint kültürleriyle
başlatabileceğimiz bu süreç, özellikle İlkçağ’da ortaya konan ancak
Ortaçağ’da öncesine nazaran daha bütünlüklü bir yapıya kavuşturulan
Aristotelesçi evren ve doğa anlayışı doğrultusunda farklı bir çizgiye
taşınmıştır. Bilim yapma geleneğine ilişkin davranış örüntüleri,
birbirlerini takip eden ilerlemeler ve durgunlukların ardından devrimci
bir karaktere bürünmüştür. Ortaçağ’ın sınırlı gelişim seyrinden sonra
sosyo-kültürel yapıda gözlemlenen değişiklikler, yeni yerlerin keşfiyle
başlayan iktisadi ilerlemeler, Rönesans’ta gerçekleşen atılımlar ve buna
bağlı olarak ortaya çıkan Reform doğrultusunda 1500’lü yılların
sonlarından itibaren modern bilimin oluşum sürecine girilmiştir.
Böylece nüvelerinin İtalya’da bulunduğu kabul edilen ve
Leonardo da Vinci, Vesalius ve Kopernik gibi dönemin çok yönlü bilim
insanlarının fizik, anatomi ve astronomiyi yeniden canlandırmasıyla
karşımıza çıkan ilk önemli düşünsel yansımalar aracılığıyla Antik
dönemin insana, doğaya ve evrene yönelik kabulleri tamamen
yıkılmıştır. Daha sonra Francis Bacon, Galilei ve Descartes’ın sürece
katılmasıyla yeni bir boyut kazanan bilim yapma geleneği, Bilimsel
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Devrim’in mimarı Newton ile devam eden dönemde yeni bir
matematiksel-mekanik evren modeli çerçevesinde biçimlendirilmiştir.
Teorik düzlemde ortaya konan bilimsel başarılar, İngiltere’de sanayinin
gelişmesine koşut olarak edindikleri pratik boyut ile enerji, elektrik,
makineler ve kimya sayesinde üretimde ve ulaşımda gerçekleştirilen
köklü dönüşümlere yön veren unsurlar olmuşlardır. Günümüzde ise
eski sanayileri dönüştürüp yenilerini yaratan, yaşamın bütün alanlarına
nüfuz eden bir bilime tanık olunmaktadır. Bu durumda felsefe ve/veya
bilime yönelik eski total perspektif son derece temel bir değişime
uğramak suretiyle spesifikleşmeye başlamıştır.
Burada bizim çıkış noktası olarak kabul edebileceğimiz mesele,
modern bilimin doğuşuyla karakterize edilen süreçtir. Temel olarak
deneysel araştırmanın sonuçlarını sınamaya, ölçüm ve eleştiriye
odaklanan modern bilim, geleneksel otoriteye dayalı tüm diğer bilgi
türlerinin gücünü aşmayı başarmıştır. Bu yapısıyla modern bilim,
gözlem ve deneye ya da deneysel araştırmaya önem verdiği ölçüde
mantıksal analiz ya da matematiksel yöntemlere de kapı aralamıştır. Bu
bağlamda geleneksele karşı duruşu içeren bu süreci, teolojik öğretilere
ilişkin yerleşik yapıyı dönüştüren, Batı’da 19. yüzyılı yenilikçi bir bakış
açısıyla şekillendiren, kentleşme ve endüstrileşmenin önünü açan,
liberal/demokratik düşüncelerin yükselişini sağlayan bir tavır
değişikliği olarak görmek mümkün gözükmektedir.
Bacon’ın ifadesiyle “arı kovanına çomak sokma” girişimi,
spekülatif olan yerine deneysel ve olgusal olanı koyan yeni bir bilim
anlayışıdır ve metafizik alanı dışarda bırakır. Bu doğrultuda neyin bilim
olduğu veya neyin bilim olmadığıyla ilgili bir sınırlandırma ayracı
oluşturma kaygısı, kaçınılmaz olarak bilimlerin de kendi alanlarını
belirlemelerini beraberinde getirmiştir. Bilindiği üzere işbölümü,
insana dair en temel fenomenlerden biridir. Bir işin eşit paylaşılmasını
öngören işbölümü, bilimde de kendisine yer edinmeyi başarmıştır. Salt
bilimlerin birbirinden özerk konuma sahip olmasıyla değil, aynı
zamanda bir bilim dalının alt disiplinlere ayrışmasıyla da karakterize
edilen işbölümü, yeni yaklaşımları gündeme getirmiştir. Bunun en
çarpıcı örneği, Viyana Çevresi (Mantıksal Pozitivizm, Mantıksal
Ampirizm) olmuştur. Metafizik ve teolojik düşüncelere karşı yola çıkan
Viyana Çevresi, derinlikli bir bakışı öne çıkarır. “Dünyanın bilimsel
kavranışı” perspektifinden bakıldığında çözülemez hiçbir gizin
olmadığı açıklığa kavuşur. Bütün mesele, bir kuramın ne zaman
bilimsel sayılacağı ve bilimsel niteliği belirleyecek bir ölçütün var olup
olmadığıdır. İşte bu şekilde sadece bir disiplinin “bilim” olarak kabul
edilip edilemeyeceği değil (yani sosyoloji, psikoloji ve bunların alt
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dalları olan sosyal psikolojinin bir bilim disiplini olup olmadığı değil),
aynı zamanda Viyana Çevresi ve eşlik eden Analitik Felsefe
çalışmalarıyla
birlikte
bilim
olup
olmadığı
irdelenen
disiplinin/disiplinlerin de kendisine atıfla araştırıldığı üst disiplinin
mümkün oluş şartları felsefenin en temel problemlerinden biri haline
gelmiştir.1
2. Problemin Takdimi
Bir felsefe disiplininin mümkün olup olmadığı ve mümkünse
hangi şartlar çerçevesinde bu husustan bahsedilebileceği sorunu, eğer
bahse konu disiplin (farklı şekillerde gerçekleşen) yapılanmasını ve
kurumsallaşmasını temin etmiş ise ilk bakışta irdelenmesi son derece
zor bir mesele olarak kendini gösterir. Örneğin, genel bir düzlemde söz
edilirse bir yanda ilgili disiplinin iç tartışmaları dolayımındaki sorular
öncü isimlerce yanıtlanmış, tartışılmış, yeni bir düzeye taşınmış;
soruların kuşatıcı olarak ele alınmaya devam ettği üniversite ve
akademik teşkilat bağlamı tesis edilmiş; tamamlayıcı olarak elde edilen
veriler eğitim kurumlarının müfredatına girmiş; dahası günümüzün
adeta standart bir beklentisi olarak bu disiplindeki gelişmelerin sürmesi
için ekonomik destek sağlayacak kaynaklar bulunmuşsa bir felsefe
disiplinin (ya da herhangi bir disiplinin) mümkün olup olmadığı
meselesini sorgulama giderek garipleşir ve hatta anlamsızlaşır. Soruya
verilecek en iyi yanıt, sağduyu açısından şudur: Eğer mümkün
olmasaydı bu çalışmalar zaten yapılmazdı. Bununla birlikte felsefe
tarihi net bir biçimde göstermektedir ki felsefe ve disiplinlerine ait
temel meselelerde kesin bir çözüme varma amacının bulunmadığı
durumlarda bile philosophia perennis fikrini dayanak kabul ederek
devam etmek mümkündür. Şu hâlde tıpkı bir zamanlar bilimlerin
kraliçesi olan metafizik üzerine tartışmaların hep yeniden ele
alınmasına benzer bir biçimde2 post-mortem bir araştırmanın dahi
imkânlarından vazgeçmemek hisss-i müşterek gereği olacaktır.

Bilindiği üzere bu husus, esası bakımından eğer Analitik gelenek takip edilecek olursa
“dil ve metadil” arasındaki bağlantıda aranmalıdır.
2 Kant ünlü yapıtı Saf Aklın Eleştirisi’nde, metafiziğin bir zamanlar tüm bilimlerin
kraliçesi olsa da artık çağın modasına uygun olmadığından söz eder. Ancak metafizik
talepler yerine getirilemiyor olsa da bu tür taleplerde dile getirilen problemlere “kayıtsız
kalmak” mümkün değildir. Dolayısıyla mesele tekraren ama yeni bir zeminde ele
alınmalıdır. Immanuel Kant. Critique of Pure Reason, ed. & trans. by Paul Guyer &
Allen W. Wood, Cambridge University Press, Cambridge 1999, A ix-xi [Not: Buradaki
“A ix-xi” şeklinde verilen notasyon, metnin Almanca orjinalindeki “A” (ve gerekli
durumlarda da “B”) edisyonunun sayfa numaralarını göstermektedir].
1
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Bilindiği üzere Kant’ın “Nasıl mümkündür?” meselesine yönelik
temel yaklaşımı, “Quid juris?” (Ne türde bir gerekçeyle?) ve “Quid
facti?” (Ne türde bir geçer-akçeyle?) ayrımına dayanır.3 İkinci soru,
esası bakımından ilkine dayalıdır: Ampirik bir araştırmanın/tartışmanın
zeminini teşkil eden ve bu araştırmaya/tartışmaya imkân tanıyan asli
işleyiş nasıl gerçekleşmektedir? Böyle bir irdelemenin, Aristoteles ve
Descartes hattında adlandırılması (her ikisi de “ilk felsefe” anlamına
gelecek şekilde), sırasıyla Yunanca “prote philosophia” ve Latince
“prima philosophia” şeklinde olup Kant’ta “transendental felsefe
(Transzendentalphilosophie)” düşüncesiyle en üst formuna
kavuşmuştur. Özellikle doğrudan olmasa da dolaylı olarak “semiyotik”
üst-başlığında değerlendirilebilecek bir perspektifte Charles Sanders
Peirce, Benjamin Lee Whorf, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap ve
Karl-Otto Apel gibi farklı eğilimli filozoflarca yenilenen ve çoğu kez
de simge isim olarak öncesinde Gottlob Frege’ye bağlanan “dilsel
dönüşüm (linguistic turn)”4 çerçevesinde derinleştirilen “transendental
felsefe” düşüncesi, 20. yüzyılın tartışmasız en etkili bilim felsefecisi
olan Thomas S. Kuhn’un 1962 tarihli Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The
Structure of Scientific Revolutions) adlı metniyle5 bir disiplinin,
buradaki irdelemede bilim felsefesinin, mümkün oluş şartlarına dair
meselelere yepyeni açılımlar kazandırmıştır.6
3

Kant, Critique of Pure Reason, A 84-85/B 116-117.
“Dilsel dönüşüm”ün (linguistic turn) ana hatlarında irdelenmesi için özellikle bkz. J.
Alberto Coffa. The Semantic Tradition from Kant to Carnap: to the Vienna Station, ed.
by. Linda Wessels, Cambridge University Press, Cambridge 1991 ve Robert Hanna.
Kant and the Foundations of Analytical Philosophy, Oxford University Press, Oxford
2001.
5 Kuhn’un sözü edilen çerçeve bağlamındaki katkısı ve meselenin tarihsel arka planı
açısından özellikle bkz. Michael Friedman. Kant and the Exact Sciences, Harvard
University Press, Cambridge 1992; Michael Friedman. Reconsidering Logical
Positivism, Cambridge University Press, New York 1999; Gürol Irzık & Teo Grünberg.
“Whorfian Variations on Kantian Themes: Kuhn’s Linguistic Turn”, Studies in History
and Philosophy of Science, 29(2)/1998: 207-221.
6 Genel bir düzlemde belirtilirse gerek mantıkçı pozitivizmin gerekse de Popper’ın
bilim felsefesi tartışmalarının zemini, bulma veya keşif bağlamı ile denetleme veya
gerekçelendirme bağlamları ayrımına dayanır. Oysa Hoyningen-Huene’nin vurguladığı
üzere Kuhn açısından iki bağlamın belirgin sınırlarla birbirinden tefrik edilebileceği
kolayca haklılandırılamaz. Bu durumda, sözgelimi bilimsel teorilere yönelik bazı felsefî
soruların zorunlu olarak örneğin sosyolojik bir boyut içerdiği, sosyolojik soruların da
aynı şekilde epistemolojik bir boyut içerdiği dikkate alınmalı; “belirli bir disiplinin
gelişimi ancak ilgili bilimsel toplulukla bağlantısına gönderme yapılarak” anlaşılmalı;
bilimsel faaliyetin sadece bilişsel kurallarca yönlendirilen bir uğraş olmadığı, fakat aynı
zamanda bilişsel niteliği haiz değerleri içerdiği; bilimsel uğraşın farklı düzeyleriyle
ilgili farklı problemlerin mevcut olduğu (bkz. Paul Hoyningen-Huene. “The
Interrelations between the Philosophy, History and Sociology of Science in Thomas
4
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Bu çalışmada, doğrudan bilim felsefesi tartışmalarında ileri
sürdüğü savlar bazında, yani Kuhn’un bizzat kendi iddiaları merkeze
alındığında, genel olarak bilim felsefesinin (veya bilimi felsefece çeşitli
şekillerde irdeleme) imkânı anlamında değil, Kuhn tarafından çizilen
sınırlayıcı çerçeve bağlamında bir disiplin olarak bilim felsefesinin
mümkün olup olmadığı sorunu, esasen Kuhn’un bilimsel topluluklara
ve bu topluluk üyelerine yönelik irdelemesini gerçekleştirirken ısrarla
üzerinde durduğu temel savlar ekseninde derinleştirilerek
tartışılacaktır. Ancak buradaki tartışmalara yeter düzeyden bir giriş
yapabilmek için Kuhn’un kişisel geçmişindeki kimi dönüm noktalarına
bakmak, bu vesileyle de metne dair tartışmaların önemli ölçüde
ekseninde döndüğü “paradigma (paradigm)” kavramının büyüsünden
kurtulmak bir zorunluluktur.
3. Biyografik Bir Notun Teşrihi
Malumu olduğu üzere Kuhn bilimsel kariyerine teorik fizik
araştırmalarıyla adımını atmış, süreç içerisinde çalıştığı akademi
kurumlarındaki ders verme ve benzeri yüklerden dolayı bilim tarihine
eğilmiş, buradan yola devam ederek de bilim felsefesine dair
çalışmalarıyla ün kazanmıştır. 1990’lı yıllarda kendisiyle yapılan bir
söyleşide Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı öncesindeki ilgi alanları
hakkında konuşurken gençliğinde felsefeye ciddi bir merak duyduğunu
fakat o zamanlar bu merakın peşine pek düşemediğini belirterek
kariyerinin başlangıç yıllarında kendisinin Russell, von Mises ve
Bridgman’ın kitaplarını irdelediğini aktarır. İlaveten Kuhn, Philipp
Frank ve “çok az da olsa Carnap” okumuştur. Bahsi geçen söyleşide o,
kendisiyle kimi mantıkçı pozitivistler, özellikle de Carnap arasında
benzerliklerin tartışılmaya başlandığı çalışmaları misal vererek7
pozitivist bilim felsefesinin merkezî ilgilerinin kaynaklandığı
Kuhn’s Theory of Scientific Development,” The British Journal for the Philosophy of
Science, 43(4)/1992: 487-501) gibi temel hususlar gözden kaçırılmamalıdır (Aynı
zamanda bkz. Ümit Öztürk. “Thomas S. Kuhn,” Felsefe Tarihi III (XX. Yüzyıl
Filozofları), ed. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayınları, İstanbul 2016, ss. 88-91).
7 Resmî savunucusu Carnap olan pozitivist bilim felsefesi ve yine resmî savunucusu
Kuhn olan post-pozitivist bilim felsefelerinin birbiriyle irtibatı, 1980’ler sonrasının
gözde bilim tartışmaları arasındadır. Standart giriş çalışmaları için bkz. A. George
Reisch. “Did Kuhn Kill Logical Empiricism?”, Philosophy of Science, 58(2)/1991: 264277; Michael Friedman. “The Re-Evaulation of Logical Positivism”, The Journal of
Philosophy, 88(10)/1991: 505-519; Earman, J. “Carnap, Kuhn, and the Philosophy of
Scientific Methodology”, World Changes, ed. P. Horwich, pp. 9-36, MIT Press,
Cambridge 1993; Friedman, Michael. “Kant, Kuhn, and the Rationality of Science”,
Philosophy of Science, 69(2)/2002: 171-190; Gürol Irzık & Teo Grünberg. “Carnap and
Kuhn: Arch Enemies or Close Allies?”, The British Journal for the Philosophy of
Science, 46(3)/1995: 285-307.
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hususlarla kendi ilgililerinin arasındaki farklılığa dikkat çeker. Bununla
birlikte Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı’ndan neredeyse bir çeyrek
yüzyıl sonra, eğer bilim felsefesi (ve/veya felsefe) literatüründen yeteri
kadar haberdar olsaydı, muhtemelen Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nı
yazmayacağı gibi genel(de) dikkatten kaçan ilginç bir beyanda
bulunur.8 Konuyu daha da ilginç kılan bir diğer unsur, kısa bir
hatırlatma notu düşülürse Kuhn’un eserinin, editörleri arasında önde
gelen mantıkçı pozitivistlerin bulunduğu Foundations of the Unity of
Science. Toward an International Encyclopedia of Unified Science
başlıklı derlemenin ikinci cildinde basılmış olduğu gerçeğidir. Dahası
Bilimsel Devrimlerin hazırlanma sürecinde, Reisch’ın net bir biçimde
irdelediği üzere, mantıkçı pozitivistler, fikirlerinin sergilenmesi
konusunda Kuhn’u çeşitli şekillerde desteklemişlerdir.9
Şimdi bu husus, yani Kuhn’un felsefe meselelerinden yeteri
kadar haberdar olmayan genç bir teorik fizikçi ve devamla da
üniversitede bilim tarihi dersleri vermeye başlayan bir araştırmacı
vasıfları, Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nın kurucu ama bir o kadar da
kötü kullanılan kavramlarından “paradigma” ile irtibatlandırıldığında,
kısa bir biyografik notun tarihî önemi daha da netlik kazanacaktır.
Bilimsel Devrimlerin “Önsöz”ünde, 1958-1959 yılları arasında
sosyal bilimcilerden müteşekkil bir bilim çevresinde geçirdiği zamana
yeni bir fikrin ilk tohumlarının yakalanması veçhiyle dönen Kuhn, bu
toplulukla kendisinin müntesibi olduğu doğa bilimciler topluluğu
arasında mevcut olan derin farklara dikkatinin çekilmesine eğilir. Ona
göre, sosyal bilimciler nazarında “geçerli sayılacak bilimsel sorunlar ve
yöntemler hakkında “açık açık baş gösteren” tartışmalar kendisini
ziyadesiyle şaşırtmakta zira doğa bilimcileri arasında “temel konular”
söz konusu olduğunda “sağlam ve kalıcı yanıtlara” ulaşılmaktadır.
Böylece Kuhn, bilimsel faaliyeti çeşitli katmanlarıyla kuşattığını iddia
ettiği “paradigma” kavramının bu vesileyle zihninde doğduğunu
vurgular.10 Ancak Bilimsel Devrimlerin ekseninde döndüğü bu kavram,
Margaret Masterman’ın muazzam analizinde görüldüğü üzere, mezkur
metinde “yirmi birden daha fazla, muhtemelen daha az değil, daha

8

Thomas S. Kuhn. The Road Since Structure. Philosophical Essays, 1970-1993, with
an Autobiographical Interview, ed. by James Conant & John Hauheland, University of
Chicago Press, Chicago & London 2000, pp. 305-306.
9 Bkz. Reisch, “Did Kuhn Kill Logical Empiricism?”, pp. 264-277.
10 Thomas S. Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, 4. Basım, Alan
Yayıncılık, İstanbul 1995, s. 42 (Bu metin söz konusu olduğunda genellikle Türkçe
çeviri takip edilmiş; kimi noktalarda terminolojik gerekçelerle değişiklik yapılmıştır).
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fazla”11 anlama gelecek şekilde kullanılmıştır (dahası Kuhn, kavram ve
bağlantılı meseleleri sadece 70’li yıllardan itibaren değil,
düşüncelerinin kısmî bir yeniden yapılanmaya gittiği 1980’lerden sonra
da irdelemeyi sürdürmüştür).12 Hâl böyleyken Bilimsel Devrimlerin
1962’de yayımlanmasından sonra Kuhn, Masterman’ınkiler ve benzeri
eleştiriler neticesinde, kitaptaki temel unsur olarak görülen resmî
irdeleme mefhumu “paradigma”ya yönelik bir açıklama/ayrıştırma
yoluna gitmiş, 1969’da metne eklediği “Sonsöz”de,13 bahsi geçen
kavramın içeriğini “disipliner matris (disciplinary matrix)” ve
“motif/numune (exemplar)”14 alt-kavramlarına indirgemiştir. Ona göre,
dikkatlice incelendiği takdirde, “‘paradigma’ teriminin iki ayrı
anlamda”15 Bilimsel Devrimler’de kullanıldığı “hemen ortaya
çıkacaktır.”16 Öyle ki bahsi geçen iki anlam katmanı birbirine
karıştırılmamalı, dahası “disipliner matris”in kapsadığı bileşenler
(gerekli değişikliklerle) bilim topluluğu ve bilim felsefecilerince zaten
bilinse de “motifler” bilim tartışmalarına yeni bir açılım getirmekte ve
üstelik felsefî açıdan da paradigmanın derin anlamını kurmaktadır.17
Bununla birlikte kısa bir irdeleme, her şeye rağmen Kuhn’un
görüşlerinde, bu çalışmanın “Sonuç” bölümüne gidecek yolu da önemli
bir noktadan aydınlatacak bir kararsızlığı ve/veya belirsizliği gün ışığını
çıkaracaktır.
Kuhn, 1969 tarihli “Sonsöz”ün ayrıntılarına inildiğinde,
“disipliner matrisi oluşturan ana ögelerin gözden geçirilmesi”
sayesinde bu bileşenin “önemli bir tür oluşturucu öge”sine “simgesel
genellemeler” denebileceğini; “disipliner matrisin ikinci bir tür ögesi”
olarak “modeller”in gösterilebileceğini; “disipliner matrisi oluşturan
üçüncü bir unsur”un “değerler” olarak adlandırılabileceğini ifade eder18
ve “(ş)imdi de disipliner matrisin dördüncü bir tür öğesine bakalım”
deyişiyle “motifler”i incelemeye geçer.19 Dikkat edileceği üzere
buradaki kritik nokta, “motifler”in “disipliner matris”in “dördüncü
Margaret Masterman. “Paradigmanın Doğası”, Bilginin Gelişimi ve Bilginin
Gelişimiyle İlgili Teorilerin İncelenmesi, ed. I. Lakatos ve A. Musgrave, çev.
Hüsamettin Arslan, ss. 70-110, Paradigma Yayınları, İstanbul 1992, s. 73.
12 Konuyla ilgili olarak bkz. Ümit Öztürk ve Seda Özsoy. “Mukayese Edilemezliği
Yeniden Düşünmek: Bağ Kurucu Yapılar”, Dört Öge, 7/2015: 53-64.
13 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, ss. 178-205.
14 Türkçe çeviri metinde “exemplar” terimi için “örneklik” karşılığı kullanılsa da
çalışma içerisinde “motif” ve kimi zaman da “numune” karşılığı tercih edilmiştir.
15 Vurgu yazarlara aittir.
16 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 179.
17 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 179.
18 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, ss. 184-186.
19 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 188 ve sonrası.
11
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ögesi” olarak tasvirine girişilmesinde yer alır. Bu hususun sadece
“Sonsöz”de mevcut basit bir hata veya bir dile getiriş problemi olduğu
iddia edilebilse de Kuhn’un takip eden dönemde sürdürdüğü benzer
türdeki netleştirme girişimlerinde de aynı türden ifadeleri kullanması
meselenin onun nazarında net olmadığı hususunda kuvvetli bir şüphe
uyandırmaktadır. Sözgelimi, 1974 tarihli bir yazısında, “[d]isipliner
matrisin kurucu parçaları”nı inceleyeceğini belirttikten sonra Kuhn, bu
kurucu parçalar arasında simgesel genellemeleri, modelleri ve motifleri
sayar ve daha önce de dikkat çekildiği üzere bu parçalardan ilk ikisinin
“zaten felsefî dikkatin bildiği bir şey” olduğunu vurgulayarak motiflerin
disipliner matrisin ana bir “bilgisel bileşen türünü” oluşturduğunu
savunur.20 Oysa tekrar “‘paradigma’ teriminin iki ayrı anlamda”21
kullanıldığına yönelik Kuhn’un uyarısı hatırlandığında ve yine 1969
tarihli “Sonsöz”e başvurulduğunda Kuhn, “[m]otif örgüleri arasındaki
farkların bilime bir topluluk ‘üst yapısı’ sağlamadaki payı, disipliner
matrisin diğer öğelerine kıyasla daha büyüktür” demekte; “paradigma”
teriminin aslında yalnızca motifler için iyi bir adlandırma olduğunu ve
gerek dilbilim gerekse de kendi biyografisi açısından bu terimi
motiflere atıfla kullanmanın yerinde olacağını kabul etmektedir.22
Ancak buradaki mesele çerçevesinde “disipliner matris” ve “motif”
arasındaki ayrımın önemi ne anlama gelmektedir? Üstelik konunun
bilim felsefesinin bir disiplin olarak mümkün olup olmayışı problemi
ile doğrudan bağlantısı nedir?
4. Sonuç
Kuhn’un bilimsel sürecin doğasına ilişkin çizdiği genel tasvir,
bilim öncesi uğraşlar, bir paradigma belirleyiciliğinde olağan bilimin
kurulması, paradigmada baş gösteren sorunlara nazaran bunalım ve
netice olarak yeni bir paradigma belirleyiciliğinde bilimsel devrimlerin
gerçekleşmesi, günümüzde bilimsel faaliyeti anlamak için standart
modellerden biri hâlini almıştır. Bu tasvirin özellikle bilim felsefesinin
bir disiplin olarak tesisine dair oluşturduğu temel problemleri idrak
edebilmek ve konunun daha önceki tartışma ile rabıtasını kuşatabilmek

Thomas S. Kuhn. Asal Gerilim. Bilimsel Gelenek ve Değişim Üzerine Seçme
İncelemeler, çev. Yakup Şahan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1994, ss. 356, 366-367.
21 Vurgu yazarlara aittir.
22 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 188. Aynı şekilde 1974 tarihli yukarıda bahsi
geçen yazıda, motifler “‘paradigma’nın ikinci ve daha köklü anlamı” olarak
tanımlandıktan sonra, Bilimsel Devrimler’de kullanıldığı şekliyle de paradigmaların
esas olarak “herkesçe paylaşılan motifleri” ifade etmek için kullanıldığı, sonradan ise
terimin kullanımını genişletildiği vurgulanır (Kuhn, Asal Gerilim, ss. 357-380).
20
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için Kuhn’un “olağan bilim” analizindeki temel vurguları kısaca
gözden geçirmek zorunludur.23
Şimdi olağan bilim sürecinin paradigma sayesinde aslî bir
kazanıma sahip olduğunu, Kuhn’un deyişiyle bilim insanlarının
çalıştıkları alanla bağlantılı “temel problemler”i artık irdelemediğini,
çalışmalarını yerine getirdiği alanı baştan aşağı yeniden kurmaya,
başlangıç ilkelerinden yola çıkarak ortaya attığı her kavramın
kullanılışını haklı göstermeye çalışmak zorunda olmadığını tekraren
hatırlamak yerinde olacaktır.24 Dikkat edilirse olağan bilim topluluğu
içinde araştırma yapan bilim insanının konumu, aslında tam da bir
filozofun takındığı tavrın tam tersi bir cihette gelişmektedir. Tarihsel
olarak düşünüldüğünde, Popper’ın eleştiri silahı ile donanmış bilim
insanı tahayyülü devre dışı kalmış,25 keskin bir deyişle “bilime geçişe
damgasını vuran şey eleştirel söylemin bir yana bırakılmasıdır”26 savı
gündeme oturmuştur. Dahası “[y]eni paradigma beraberinde bilim
alanının yepyeni ve daha katı bir tanımını getirdiği için çalışmalarını bu
yeni tanıma uydurmayı beceremeyen ya da uydurmak istemeyenler ya
tek başlarına devam etmek ya da başka bir çevreye bağlanmak” gibi
alternatiflerle karşı karşıyadır.27 Öyle ki olağan süreçte bilim insanı
“kutu”ya uymayan meseleleri dikkate almaz, yeni icatlar peşinde
koşmaz, bu durumda da “başkaları tarafından icat edilen” kuramlara
pek iyi gözle bakmaz.28 Demek ki Kuhn’un bu ve benzeri bir dizi
savından çıkan en açık sonuç, bilimsel faaliyet problemsiz bir biçimde
devam ettiği sürece, felsefe denilen uğraşa en ufak bir biçimde ihtiyaç
duyulmayacağıdır. Ancak felsefeye ihtiyaç olmaması, olağan bilim
“paradigma” ekseninde geliştiğine göre, “paradigma”nın hangi anlamı
çerçevesinde söz konusudur?
Her ne kadar Kuhn bu hususta doğrudan bir açıklama getirmese
de eldeki veriler ışığında “paradigma”nın “disipliner matris” ve
Burada sunulacak analiz, gerekli değişikliklerle bilimin devrimci dönemleri için de
haklı görünmektedir. Konunun ele alınması ayrıca bir çalışma konusudur.
24 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, ss. 59-60.
25 Popper’ın Kuhn’a yönelik ilk eleştirileri için bkz. Karl R. Popper. “Olağan Bilim ve
Tehlikeleri”, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin İncelenmesi, ed.
I. Lakatos ve A. Musgrave, çev. Hüsamettin Arslan, ss. 60-69, Paradigma Yayınları,
İstanbul 1992. Popper’ın bu metni kısa da olsa son derece vurucu olup Kuhn’un 1962
tarihli Bilimsel Devrimlerin Yapısı kitabının basımından kısa bir süre sonra 1965’te
düzenlenen bir kolokyumda ilk defa okunmuştur. Bu son veçhiyle özellikle dikkat
çekicidir.
26 Kuhn, Asal Gerilim, ss. 326-327.
27 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 60.
28 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 64.
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“motif/numune” anlamlarına geldiği düşünüldüğünde, doğal olarak
verilecek yanıt, ya bileşenlerden birini ya da her ikisini birden
kapsamak durumundadır. Yukarıda Kuhn’un “disipliner matris”e
yönelik “zaten felsefî dikkatin bildiği bir şey” tasvirini yapması,
meseleye dair olağan bilimde “disipliner matris” cihetindeki soruların
yasaklandığı fikrini doğurmaktadır. Eğer durum bu ise –bilimin
işleyişinin böyle olduğu veya olması gerektiği konusunda ayrım yapma
anlamında ne kadar kararsız olduğu dikkate alındığında–29 Kuhn tam da
genel kanının aksine pozitivist bir fikri, 1990’lı yıllarda kendisiyle
yapılan söyleşide yeterince tanımadığını itiraf ettiği bir pozitivist fikri
bilim felsefesi tartışmalarının mihenk taşı olarak ileri sürmektedir.
Diğer bir ifadeyle paradigmanın disipliner matris anlamında, olağan
bilim geçerliliğini koruduğu müddetçe, felsefeye, söylemeye bile gerek
yoktur ki bilim felsefesine ihtiyaç duyulmaz; ihtiyaç olsa da bilimsel
faaliyetin aslî taşıyıcıları açısından bilim felsefesine gerek yoktur.30
Ancak paradigmanın “motif/numune” anlamı açısından da
konuya eğilmek mümkündür ve ilginç bir biçimde Kuhn’un savları, bu
sefer de gereksizlik değil, imkânsızlık çerçevesinde bilim felsefesine bir
sınır dayatmaktadır. Kuhn’un çarpıcı bir biçimde vurguladığı üzere, bir
bilim alanında çalışanların (istisnalar bir yana) önemli bir kısmı,
Newton ve Einstein gibi çığır açıcı, Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nın
diliyle söylenirse yeni bir paradigma kurucu veya devrimci bilim
insanlarının birçok mesele konusunda hakiki bir çözüme sahip
olduklarını kabul etmektedir. Bununla birlikte çözümün mevcut olduğu
hususundaki anlaşma, bilimsel meselelere getirilen çözümleri “kalıcı
yapan soyut özelliklerin ne olduğu konusunda anlaşma”yı da zorunlu
olarak getirmemekte; belirli bir paradigmanın31 mahiyeti konusunda
hemfikir olmadan da bilim insanları “hatta böyle bir şey için çaba bile
sarf etmeden, sadece o paradigmanın kimliğini saptamakta ortak”
davranabilmekte, “standart bir yorumun olmayışı” araştırmanın
ilerlemesine engel teşkil etmemektedir.32 Açılırsa bilim insanları,
“kavramları, yasaları ve teorileri hiçbir zaman ayrı ayrı ve soyut olarak

Kuh’un kararsızlığı konusundaki standart bir eleştiri için bkz. Paul Karl Feyerabend.
“Uzmanlaşma Taraftarı İçin Teselliler”, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili
Teorilerin İncelenmesi, ed. I. Lakatos ve A. Musgrave, çev. Hüsamettin Arslan, ss. 243283, Paradigma Yayınları, İstanbul 1992.
30 Bu husus, ayrı bir tartışmanın konusu addedilse de bir ideoloji olarak bilimsel
felsefeye ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez.
31 Burada “motif/numune” anlamındaki “paradigma”dan bahsedilmektedir.
32 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 80.
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öğrenmezler” 33 ve bu türden yapıları her zaman “uygulanışlarıyla
birlikte bulurlar”: “bilim insanları güncel araştırmanın somut bir
parçasının temelinde yatan müstakil hipotezler hakkında ileri geri
konuşurlar ama sıra çalışma dallarının yerleşik temelinin geçerli olan
sorunlarının ve yöntemlerinin özelliklerini açıklamaya gelince,
meslekten olmayanlardan pek farkları kalmaz.”34 Yine Kuhn’dan bir
alıntıyla (motif anlamındaki) “paradigmalar sağlam kaldıkları sürece
rasyonel irdeleme konusunda ortak bir görüşe varılmadan hatta
bilimdeki içeriği rasyonel bir tarzda örgütleyecek böyle bir girişime
dahi gerek duyulmadan da işlerlik kazanabilirler.”35 Demek ki
paradigmanın motif/numune anlamında da bir disiplin olarak bilim
felsefesinin tesisine imkân tanımadığı açığa çıkmakta; buradaki
imkânsızlığın, son derece ilginç bir savdan, bilim insanlarının icra
ettikleri işin doğasını genelde tanımaya/bilmeye zorunlu olmadan da
bilimle uğraşabiliyor olmalarından ileri geldiği görülmektedir. Açıkçası
bilim felsefesi için bilimsel faaliyeti incelemenin bir yolu mevcut
değildir, zira öncesinde zaten işin yerine getirici öznesi durumdan
esasen haberdar değildir. Hâl böyleyken yani bilim insanı kendi yerine
getirdiği işin aslını bilmezken bilim felsefecisinin söz konusu işin
doğasını bildiğini iddia etmek abesle iştigaldir.
Pekiyi son olarak her iki anlamı çerçevesinde paradigmanın bir
disiplin olarak bilim felsefesinin asgari imkân şartlarına elvermemesi
(bilimle ilgili soru sormama, bilimin gidişatından haberdar olmama, en
nihayetinde kendini tanımama vb.) dikkate alındığında, acaba Kuhn’un
kendisi ve yapıtı bilimin hangi sahnesinde yer almaktadır? Acaba genç
bir teorik fizikçi olarak Kuhn, kariyeri içerisinde hangi konumda
olmuştur:
Çalışmalarını
paradigma
tanımına
uydurmayı
beceremeyenlerden, uydurmak istemeyenlerden, tek başlarına devam
edenlerden, başka bir çevreye bağlananlardan, meselenin esasını
anlamayanlardan, yoksa anlayıp da aforoz edilenlerden mi? Belki de
ilerleyen süreçte ortaya konduğu üzere bilim felsefesi gibi bir araştırma
alanıyla uğraşmanın tek kabul edilebilir gerekçesinin daha insancıl bir
bilim/dünya görüşü inşa etmeye çalışmak olduğunu hatırla(t)mak
gerekir.

Buradan kastın “disipliner matris” ve bileşenleri olduğuna dikkat göstermek
elzemdir.
34 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, ss. 81-82.
35 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, ss. 82-83.
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JOHN SEARLE’DE BİLİNCİN BİLİMSEL OLARAK
İNCELENMESİ
THE SCIENTIFIC INVESTIGATION OF CONSCIOUSNESS ON
JOHN SEARLE
Aslı ÜNER
Özet
John Searle, Mind, Language and Society (1999) adlı kitabının giriş kısmında,
kendisinin de aralarında olduğu birçok çağdaş düşünürün zihin felsefesini bir
tür “ilk felsefe” olarak kabul ettiğini söyler. Bu bağlamda dil, bilgi, ahlak,
toplum, özgür irade, rasyonalite ve diğer pek çok konu hakkındaki sorunlara en
iyi yaklaşım tarzı, zihinsel görüngüleri kavrayıcı tarzdır. Zihinle ilgili yapılacak
her çalışmanın bilince dair bir açıklama sunması da neredeyse zorunludur.
Searle’e göre bilinç “sabahleyin rüyasız bir uykudan uyandığımızda başlayan
ve gece uyuyuncaya kadar gün boyu devam eden, ölünceye yahut komaya
girinceye kadar, yani bir şekilde bilinçsiz bir duruma gelinceye kadar, devam
eden duyarlılık ve farkındalık halidir.” İçsel, öznel ve niteliksel olması da
bilincin en belirgin üç özelliğidir. Searle doğa bilimlerinden edindiğimiz
bilgilerle, özellikle fizik, kimya ve biyolojiden edindiklerimizle, uyumlu bir
bilinç teorisi sunmayı amaçlamaktadır. Fakat bilincin öznel, niteliksel ve içsel
olması onu bilimsel dünya görüşümüzün içine yerleştirmeyi zorlaştırmaktadır.
17. yüzyılda Kartezyen düalizmin bir sonucu olarak bilinç doğal dünyanın
dışına çıkarılmak istenmiş ve bu sayede bilim adamlarının ölçülebilir, nesnel ve
anlamsız görüngülere odaklanmaları sağlanmıştır. Searle bilimsel bir bilinç
teorisi oluşturmaya çalışırken işe ilk olarak kartezyenizmi eleştirmekle başlar.
Bu bildiride Searle’ün öznel bir bilinçle nesnel olarak kabul edilen doğa
bilimlerini nasıl uzlaştırdığı ve ortaya çıkan problemlere makul cevaplar sunup
sunamadığı gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilinç, Beyin, Zihin Felsefesi, R. Descartes, Düalizm.

Abstract
John Searle says that for a large number of philosophers, he is also included,
the philosophy of mind is now first philosophy in introduction of Mind,
Language and Society (1999). In this regard, about language, knowledge,
ethics, society, free will, rationality, and a large number of other topics are best
approached by way of an understanding of mental phenomena. Each work about
mind have to give an explanation concerning consciousness. According to
Searle consciousness; “subjective states of sentience or awarness that begin
when one awakes in the morning from a dreamless sleep and continue
throughout the day until one goes to sleep at night, or falls into a coma, or dies,
or otherwise becomes, as one would say unconscious. He claims that
consciousness is inner, qualitive and subjective. He aims to present our
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conception of ourselves fully consistent and coherent with the account of the
world that we have acquired from the natural sciences, especially physics,
chemistry and biology. However, three features of consciousness make difficult
to achieve his goal. In the 17th century consciouness, as a result of cartesien
dualism, is taken natural world out of, and thus it is provided that scientists
focus on objective, quantitative and meaningless phenonema. While Searle
scientific conscious theory constitutes, he firstly begins to criticize cartesian
dualism. In this study, it is try to show that how Saerle reconcile subjective
consciousness and objective natural sciences, and whether his solutons about
problems are plausible or not.
Key Words: Consciousness, Brain, Philosophy of Mind, R. Descartes,
Dualism.

John Searle’e göre bilinç, zihnin en temel özelliğidir. Bilinç,
sabahleyin deliksiz bir uykudan uyanıp tekrar uykuya dalıncaya,
komaya girinceye, ölünceye ya da bir şekilde “bilinçsiz” denilen bir
duruma girinceye kadar süren duyarlılık ya da farkındalık halidir
(Searle, 2002; 38-39). Searle doğa bilimlerinden özellikle fizik, kimya
ve biyolojiden edindiğimiz bilgilerle uyumlu bir bilinç teorisi sunmayı
amaçlar. Günümüzde bilinç üzerine yapılan çalışmalar felsefenin yanı
sıra psikoloji, nörobilim, dilbilim gibi çeşitli alanlarda çok yönlü bir
şekilde devam etmektedir. Özellikle nörobilimin bu alanda kaydettiği
ilerleme bilinç meselesini bilimsel olarak ele almamızı
kolaylaştırmıştır. Tüm bu ilerlemeye rağmen Searle bilimsel
çalışmalara bir anlamda ket vuran bir takım felsefi engellerin
bulunduğunu ve bu engellerin bilinci bilimsel dünya görüşümüzün içine
yerleştirmeyi zorlaştırdığını düşünür (Bilinç ve Dil; s.339). Söz konusu
felsefi engeller bilincin beyin ile olan ilişkisini anlamamızı
zorlaştırmaktadır. Bu engellerden en önemlisi zihinsel olanın fiziksel
dünyanın bir parçası olamayacağını iddia eden düalist yaklaşımdır. Bu
yazıda ilk olarak Searle’ün genelde düalizme özelde de Descartes’e
yönelttiği eleştiriler ele alınacaktır. İkinci olarak ise Searle’ün doğa
bilimleriyle uyumlu bir bilinç teorisi sunup sunamadığı ve hangi
noktalarda yetersiz kaldığı gösterilemeye çalışılacaktır.
Düalizmin birbirinde oldukça farklı türleri mevcuttur. Fakat yine
de bu türlerin hepsinde bulunan ortak özellik bilincin doğasının fiziksel
olmayan bir şeye bağlı olmasıdır. Düalist yaklaşımların en katısı olarak
değerlendirebileceğimiz töz düalizmine göre zihinsel durumların özel
bir karakteri vardır ve bu özel karakter fiziksel olmayan bir tözün
etkinliğinden kaynaklanır (Churchland, 2012; 11-12). Bilindiği gibi töz
düalizminin entelektüel alt yapısını oluşturan kişi Descartes’dir.
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Descartes gerçekliğin iki temel töz türüne ayrıldığını söyler:
Madde ve zihin1 . Descartes Felsefenin İlkeleri’ nde her tözün kendi
doğasını ve özünü oluşturan temel bir özelliğe sahip olduğunu, diğer
bütün özelliklerin de bu özellik sayesinde mevcut olduğunu ifade eder
(Descartes, 2008; 118). Maddenin her durumda uzunluğu genişliği ve
yüksekliği vardır ve uzayda belli bir konum işgal eder. O, maddi tözün
önemini hiçbir zaman küçümsememiştir, aksine 17. yüzyılın en önemli
fizikçilerinden biridir ve mekanik felsefenin en coşkulu
savunucularındandır. Ancak Descartes’e göre madde terimleriyle
açıklanmayacak başka bir alan daha mevcuttur: İnsanın bilinçli zihni.
Maddeden farklı olan bu tözün en temel özelliği düşünmedir. “Ben”
dediğimiz “düşünen şey” gerçekte bedenden ayrıdır ve ondan bağımsız
olarak da var olabilir. Descartes’in bu görüşü Kartezyen Düalizm olarak
bilinir.
Ben bütün doğası ya da özü yalnızca düşünmekten ibaret olan
ve var olmak için ne bir mekana ihtiyaç duyan ne de herhangi
maddi bir şeye ya da bedene bağlı olan bir şeyim, yani bir tözüm.
Buna göre, Ben, yani beni yalnızca ben yapan zihnim bedenden
tamamen ayrı bir şey ve üstelik onu bilmek bedeni bilmekten
daha kolay; beden mevcut olmasa bile, o şimdi neyse hep öyle
olmayı sürdürebilir. (Descartes, 2013a; 97-98)
İlk kez Metod Üzerine Konuşma’nın (1637) dördüncü
bölümünde geçen ve felsefe tarihindeki en ünlü sözlerden biri olan,
“düşünüyorum, o halde varım” Descartes’in, felsefesine makul bir
temel arayışının sonucudur. Kuşkucuların öne sürdüğü en abartılı
varsayımların bile çökertmeyi başaramayacağı ölçüde sağlam ve kesin
bir temel. Bu ifadenin anlamı; düşünmenin ve düşünmenin bilincinde
olmanın, var olmanın gerçek alt tabakaları olduğudur. Descartes’in,
düşünmenin bedenden tümüyle ayrı bir faaliyet olduğunu varsaydığını
bildiğimize göre, düşünmek, zihnin, yani “düşünen şey” in (res
cogitans), düşünmeyen, uzantısı ve mekanik parçaları olan bedenden
(res extensa) ayrıldığını göstermektedir (Damasio, 2006 ;241).
“Duygular ya da Ruh Halleri” (1649) adlı eserinde ise, insanın yaşamı
sırasında ruhun, “bedendeki organların oluşturduğu bütün bir topluluk
ile ya da bedeni meydana getiren maddenin boyutları veya diğer
özellikleri ile hiçbir ilişkisi” olmadığını belirtmiştir (Descartes, 2015;
67-68).
Descartes ‘zihin’ ya da ‘ruh’ terimleri arasında bir fark gözetmez (Karş:
Meditasyonlar’ın Girişi) ve bu alanın fizik dışı olduğunu savunmuştur.
1
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Descartes’in eserlerindeki mesaj hep aynıdır: Zihin, cisim dışı ya
da cisimsizdir, bu tez onun felsefesinin değişmez noktasıdır
(Cottingham,2006; 237). Descartes’de fizik dışı olan zihnin doğası
üzerine bilimsel diyebileceğimiz herhangi bir soruşturma yapılamaz.
Bunun nedeni zihnin hiçbir şekilde bedene indirgenemeyeceği, onun
bedenden farklı bir töz olduğu inancıdır. Cottingham (2006),
Descartes’in “ruhun cisimsizliği” tezini benimsemesinde etkili olan üç
düşünsel dayanağın ilahiyat, metafizik ve bilim hakkındaki görüşleri
olduğunu söyler. Bu yazıda daha çok Descartes’in günümüz zihin
felsefesinde yarattığı etki üzerinde durulacağı için söz konusu nedenler
ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır.
Ancak önce Descartes’in bile sorun olarak gördüğü bir güçlüğü
belirtmekte yarar var: “Zihinsel-şey “doğası gereği “maddi şeyden”
tamamen, yani herhangi bir kütlesi, herhangi bir şekli ve uzayda
herhangi bir konumu olmayacak kadar farklıysa, zihnimin bedenim
üzerinde nedensel bir etkide bulunması nasıl mümkün olur?
(Churchland, 2012; 14) Descartes’e göre ruh her ne kadar bedene
kenetlenmiş de olsa işlevlerini bedene ait bir noktada gerçekleştirir.
Epifiz bezi (ya da kozalaksı bez) olarak bildiğimiz bu nokta sayesinde
ruh ve beden arasındaki etkileşim sağlanarak beden ruhun işlevlerini
yerine getirir (Descartes, 2015; 69-70). Felsefe tarihinde genel olarak
Descartes’in bu açıklaması talihsiz bir açıklama olarak
değerlendirilmiştir. Onun zihin-beden etkileşimini felsefi olarak
çözemediği yönündeki inanç ve bugün epifiz bezinin etkileşimle ilgili
herhangi bir görevinin bulunmadığının anlaşılması düalizmin
savunulmasını zorlaştırır. Gerçi sadece bu dönemde değil 17. yüzyılda
yaşayan Spinoza, Leibniz, Malebranche gibi filozoflarda Descartes’in
zihin-beden arasındaki etkileşimi açıklamak için sunduğu çözümden
hoşnut değillerdi. Bu yüzden Maelbranche doğrudan bir etkileşimin söz
konusu olmadığını söylerken Spinoza ortak ve sonsuz bir tözde
monistik olarak, Leibniz ise monadların ezeli ahenginde plüralist bir
tarzda sorunu çözmeyi denemiştir.
Descartes’in ardından “soyutlanmış zihin” düşüncesi Batıda o
kadar etkili olmuş ki tıp bilimi hastalıkların incelenmesi ve tedavisini
ele alırken farklı bir yola başvurmaya gerek duymuştur. Böylece
Descartes tıbbın yönünün değişmesine de neden olmuştur. Hipokrat
döneminden Rönesans’a kadar geçerliliğini sürdüren “zihin,
bedendedir” yaklaşımından tamamen uzaklaşılmıştır (Damasio, 2006;
257).
Descartes’in görüşlerinin çağdaş zihin felsefesini derinden
etkileyen sonuçlarını Searle şu şekilde özetler: Gerçekliğin zihinsel ve
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fiziksel (res cogitans ve res extensa) olmak üzere iki türe ayrıldığını
savunan Descartes’ın yaptığı ayrım o dönem için oldukça faydalıydı;
zihinsel alan dinin, maddesel gerçeklik ise bilimin alanıydı. Felsefe ise
hem zihni hem de bedeni araştırabilirdi (Searle, 2004; 14-15). Fakat bu
ayrım, bilimin sadece nesnel üçüncü-şahıs görüngüleri ile
ilgilenebileceği, bilinçli yaşamımızı oluşturan içsel, niteliksel ve öznel
deneyimler ile ilgilenemeyeceği şeklinde hatalı bir anlayışın
benimsenmesine neden oldu. Bilim adamları ancak ölçülebilir, nesnel,
anlamdan yoksun görüngüleri konu edinebilirdi. Böylece bilincin beyin
ile olan ilişkisi tamamen kesilmişti ve artık bilinç doğal dünyanın bir
parçası değildi. Bu tarih bize, hastalık, sindirim ya da tektonik
levhaların doğa bilimlerinin konusu olduğu tarzda, bilincin doğa
bilimlerinin konusu olmaya elverişli olmadığı şeklinde bir gelenek ve
eğilim bıraktı (Searle, 2002; 46-47). Fakat Searle’e göre bu gelenek
aslında yanlış bir temele dayanmaktaydı: Bilincin doğal dünyanın bir
parçası olmadığı inanıcına… Oysa ona göre bilinç sindirim, üreme ya
da fotosentez gibi doğal dünyanın bir parçasıdır.
Günümüzde Descartes’in savunduğu türden töz düalizminin
kabul edilmemesi için birçok neden vardır. Nörofizyoloji ve moleküler
biyoloji alanlarına baktığımızda zihni tek bir fiziksel dünya görüşüne
dahil etme yolundaki umudu besleyen gelişmelere ulaşıldığını
görebiliriz (Nagel, 2015; 45). Bu yüzden çağdaş zihin felsefesiyle
ilgilenen kişilerin işe Descartes’i eleştirerek başlaması şaşırtıcı değildir.
Bu kişilerden biri de eliminatif materyalist olarak tanınan Gilbert
Ryle’dır. Ryle Descartes’in düalizmine yönelik meşhur küçümsemesini
“Makinedeki Hayalet Dogması” (Ghost in The Machine) sözleriyle dile
getirir ve devam eder: “Bu görüşün bütünüyle yanlış olduğunu
kanıtlamayı umuyorum… Bu dogma bir felsefecinin mitidir” (Ryle,
1950; 4-5)
Ryle’ın, düalistleri savunma hattına çeken yorumunun ardından
Dennet şunları söyler:
…hakim bilgelik, çeşitli biçimlerde açıklanan ve savunulan
materyalizmdir: sadece bir tek esas vardır, yani madde –fiziğin,
kimyanın ve fizyolojinin fiziksel esası-, zihin ise, her nasılsa,
fiziksel bir fenomenden başka bir şey değildir. Kısaca zihin
beyindir. Materyalistlere göre biz, fotosentezi, beslenmeyi,
üremeyi …. İzah etmeye yeten aynı fiziksel ilkeleri, yasaları ve
hammaddeyi kullanarak, her zihinsel fenomeni açıklayabiliriz.
Bu kitabın ana sorumluluklarından biri, dualizmin büyüleyici
şarkısına asla teslim olmadan, bilinci izah etmektir. (Dennet,
1991; 33)
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Saerle de, Descartes’ı eleştiren ve düalizmi detaylı bir
sorgulamaya tabi tutan kişilerin arasında yer alır. Searle’e göre çağdaş
dünya görüşümüzün temeli 17. yüzyılda atılmıştır ve gelişimi halen
devam etmektedir. Bu gelişimin kilit noktası Descartes ve Galileo gibi
isimlerin bilinci bilimin konusu olmaktan çıkarmasıdır. Fen ve biyoloji
alanındaki büyük ilerlemeler, zihnin fiziksel dünyanın dışında
tutulmasıyla mümkün kılınmıştır. Bu durum dünya hakkında zamandan
bağımsız, matematiksel olarak formülleştirilmiş fiziksel yasalarla
ortaya konan nicel düşünme biçiminin var olmasını sağlamıştır. Ancak
tüm bunların yanında zihni de içeren daha kapsamlı bir düşünceye
ulaşmak için yeni bir başlangıç yapmak kaçınılmaz olmuştur. Searle
bu konuyu Rediscovery of Mind (1992) kitabında inceler ve kitabı
yazma amacını şu şekilde dile getirir: “Bilincin bilimsel olarak
incelenmesi önündeki engelleri ortadan kaldırarak, diğer biyolojik
görüngüler gibi bilinci de bilimin alanına dahil etmek” (Searle, 1992;
85). Searle’e göre bu amacı gerçekleştirebilmek için bilinci atom teorisi
ve evrim teorisiyle ilişkilendirmek zorunludur. Söz konusu teorilerin
ilerde çürütülme ihtimali olsa da, şu anda elimizdeki deliler, bu teorilere
karşı çıkmamızı engelleyecek kadar sağlamdır.
Atom teorisine göre evren bütünüyle küçük parçacıklardan
oluşmaktadır. Bu parçacıklar daha büyük sistemleri oluştururlar.
Searle’e göre atom teorisinin temelinde sadece büyük sistemlerin küçük
sistemlerden oluştuğu görüşü değil, ayrıca büyük sistemlerin küçük
sistemlerin davranışıyla açıklanabileceği görüşü de yer almaktadır. Bu
tarz bir açıklama anlayışı, birçok makro görüngünün, mikro
görüngülere bağlı olarak açıklanabilmesini mümkün hatta gerekli
kılmaktadır (Searle, 1992; 87). Searle atom teorisinin temel
dinamiklerinden birini şöyle açıklar: Büyük nesnelerin birçok özelliği
küçük nesnelerin davranışlarıyla açıklanır. Tam olarak bu modele
uydukları için hastalıklarda tohum teorisini veya genetik aktarımın
DNA teorisini büyük buluşlar olarak kabul ediyoruz (Searle, 1992; 88).
Dünyayı anlamamız yolundaki en önemli adımlardan biri de
şüphesiz moleküler biyoloji ve DNA’nın keşfi tarafından da
desteklenen ve zenginleştirilen evrim teorisidir. Searle’e göre evrim
teorisinin Mendel ve DNA genetikçileri tarafından tamamlanan
entelektüel cazibesi, teorinin atom teorisinden çıkardığımız açıklayıcı
modele uygunluk göstermesinde yatar. Evrim sürecinin ürünü olan
organizmalar “hücreler” denilen alt sistemlerden oluşur ve bu
organizmalardan bazıları sinir hücrelerinin alt sistemlerini geliştirir, biz
bu alt sistemleri “sinir sistemleri” olarak kabul ediyoruz. Buradaki
kritik nokta şudur: Bazı aşırı karmaşık sinir sistemleri bilinç
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durumlarına ve işleyişine neden olmakta ve onları sürdürmektedir.
Searle’e göre beyinlerin bilince nasıl neden olduğunun ayrıntısını
bilmiyoruz, fakat bunun insan beyinlerinde meydana geldiği olgusunu
biliyoruz ve birçok hayvan türlerinin beyinlerinde meydana geldiğine
dair sağlam delillerimiz var. Ne var ki bilincin evrimsel ölçekte daha ne
kadar gelişeceğine dair bilgiye de şu an için sahip değiliz (Searle, 1992;
89).
Searle’ün iddiası şudur: Çağdaş bilimsel dünya görüşümüzün
merkezinde atom teorisi ve evrim teorisi yer alır. Bilinç ise oldukça
gelişmiş sinir sistemlerine sahip, belli organizma türlerine ait
evrimleşmiş bir fenotipik nitelik kategorisine girer (Searle, 1992; 90).
Dünya tasavvurumuz ayrıntıya inildiğinde aşırı karmaşık görünse de,
bilincin varlığını daha basit bir söylemle açıklamaktadır. Atom
teorisine göre dünya parçacıklardan oluşmaktadır. Bu parçacıklar
sistemlere doğru düzenlenmişlerdir. Bu sistemlerin bazıları canlıdır ve
bu canlı sistem türleri uzun zaman dilimlerinde evrimleşmektedirler.
Bu canlı sistemlerin bazılarının evrimleşmesiyle neden olma ve bilinci
sürdürme yeteneğine sahip beyinler ortaya çıkmıştır. Bu yüzden
fotosentez, mitoz, sindirim ve üreme belli organizmalar için ne kadar
“biyolojik” bir özellik ise, bilinçte belli organizmaların o denli biyolojik
bir özelliğidir (Searle, 1992; 93).
Searle bilincin bilimsel olarak incelenmesiyle ilgili şu anda
bulunduğumuz konumu şöyle bir örnekle açıklar: Viyana’da 1840’lı
yıllarda Semmelweis gebelikle ilgili hastalığı olan kadınlarda doğum
sonrasında yüksek ateş görüldüğünü tespit etmiştir. Durumu
incelediğinde otopsi odasından ellerini yıkamadan çıkıp gelen tıp
öğrencilerinin baktığı kadınlarda doğum sonrasında ateşin istisnai bir
şekilde yüksek olduğunu görmüştü. Bunların arasında deneysel bir
bağlantı olduğunu düşündü. Semmelweis bu genç doktorların ellerini
klorlu kireçte yıkattığında ölüm oranı fark edilir derecede azalmıştı.
Henüz hastalıkla ilgi mikrop teorisini bilmiyordu ancak bu yönde
ilerliyordu. Searle’e göre şu anda biz Simmelweis’in ilk döneminde
olduğu durumdayız. (Searle, 2002; 49) Bu örneği bilince uyarlayacak
olursak şöyle bir sonuca ulaşırız: Biz şu anda beyin ile bilinç arasında
nedensel bir etkileşim olduğunu biliyoruz fakat söz konusu nedensel
etkileşimin doğası hakkında tatmin edici bir bilgiye sahip değiliz. Fakat
yine de -Searle’ün değişiyle- bir şeyin nasıl gerçekleştiğini bilmememiz
o şeyin gerçekleşmediği anlamına gelmemektedir.
Kartezyen geleneğin zihin ve maddeyi birbirinden bıçakla keser
gibi ayırması kavramsal düzeyde de birtakım etkiler yaratmıştır.
Searle’ün düalizm eleştirisinin diğer bir ayağı da Descartes’ten miras
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kalan kelime hazinesine dayanır. Ona göre bu kelime hazinesi ile
birlikte, problemleri düşünmemiz için tarihsel olarak hazırlanmış
kategoriler dizisini de miras almış olduk. Ancak, hiç de masum
olmayan bu kelime hazinesi içinde yanlışlığı neredeyse kesin olan bir
dizi teorik iddia bulunmaktadır. Bu gelenek ‘zihinsel’ olana karşı
‘fiziksel’ olan, ‘zihne’ karşı ‘beden’, ‘zihinselciliğe’ karşı ‘maddecilik’
ve ‘ruh’ a karşı ‘madde’ gibi görünür karşıtlıklar serisi içermektedir. Bu
karşıtlıklar aslında aynı görüngülerin, aynı bağlamda iki terimi
karşılayamayacağı tezini içerir (Searle, 1992; 14-15). Bu nedenle biz
genellikle “bir şey eğer zihinsel ise o şey fiziksel olamaz” şeklindeki
ifadelere başvururuz. Searle bu ayrımları kabul etmez ve kendi
görüşlerini nörobiyolojinin ulaştığı sonuçlarla desteklemeye çalışır.
Beyin, bilinçli zihinsel durumlar gibi belirli zihinsel görüngülere sebep
olur ve bilinçli durumlar basitçe beynin üst düzey özellikleridir. Bilinç
tıpkı katılığın, H2O moleküllerinin buz halindeyken ortaya çıkan üst
düzey niteliği olması ve sıvılığın aynı şekilde, H2O moleküllerinin
dalgalı haldeyken üst düzey ortaya çıkan niteliği olması gibi (“üst
düzey” ve “ortaya çıkan” kelimelerinin en zararsız anlamda) beynin ‘üst
düzey’ veya ‘ortaya çıkan’ niteliğidir. Bilinç sıvılığın moleküler
sistemlerin bir doğası olması anlamında, beynin zihinsel ve bu nedenle
de fiziksel bir niteliğidir. Searle’ün yukarıda anlatmak istediklerini
basitçe şu şekilde özetleyebiliriz: “Bir özelliğin zihinsel olması gerçeği
onun fiziksel olmadığını göstermez. Bir özelliğin fiziksel olması
gerçeği de onun zihinsel olmadığını göstermez. Ona göre Descartes’i
yeniden gözden geçirirsek, yalnızca ‘düşünüyorum, o halde varım’ ve
‘ben düşünen bir varlığım’ değil aynı zamanda “ben düşünen bir
varlığım, öyleyse ben fiziksel bir varlığım” da diyebiliriz.” (Searle,
1992; 15).
Searle’e göre günümüzde zihin-beden probleminin devam
etmesinin en önemli nedeni 17. yüzyılın modası geçmiş kelime
hazinesinin hala kullanılıyor olmasıdır. Söz konusu kelime hazinesine
göre bir kişi ya monist ya da düalist olmalıdır. O kişi eğer monist ise ya
materyalist ya da idealisttir. Materyalist ise ya davranışçı ya da
işlevselcidir ve liste bu şekilde uzayıp gider… Searle’ün amaçlarından
biri de bu eski kategorileri terk etmektir. Mide-sindirim problemi söz
konusu olduğunda hiç kimse kendini monist ya da düalist olmak
zorunda hissetmez. Fakat zihin- beden probleminde durum daha
farklıdır (Saerle, 2003; 14). Ona göre zihin beden sorununu
çözebilmemizin birinci koşulu bu kategorilerden kurtulmaktır.
Descartes’ten bu yana zihin-beden problemi şu şekilde formüle
edilir: Birbirinden tamamen farklı iki ayrı şey arasındaki ilişkiyi nasıl
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açıklayabiliriz? Bir yanda maddi olmayan, bilinçli, öznel
düşüncelerimiz ve hislerimiz gibi zihinsel durumlar var. Diğer yandan
bir kütleye sahip, mekanda yer kaplayan ve diğer fiziksel şeylerle
nedensel etkileşim içinde olan fiziksel şeyler var. Zihin ve beden
sorununu çözmeye çalışan bütün girişimler çareyi bu iki ayrı şeyden
birini reddetmekte bulmuştur. Örneğin zihin felsefesinde son dönemde
revaçta olan materyalist anlayışlar dolaylı ya da aleni bir şekilde
zihinsel şeyleri reddederek sorunu çözmeye çalışmışlardır. Bu
anlayışlar “doğası itibariyle öznel, bilinçli, dünyada başka bir şeye
indirgenemeyen gerçek zihinsel durumlara sahip olduğumuz” inancını
reddederler (Saerle, 2003; 15) Çok sayıda teorisyenin böyle bir inkar
içine girmelerinin sebebi bilincin sahip olduğu dört özelliktir. Bu dört
özellik
zihinsel
şeylerin
bilimsel
olarak
incelenmesini
zorlaştırmaktadır.
İlk özellik bilinç durumlarının niteliksel olmasıdır. Her bilinç
durumunun kendine has belli bir niteliksel hissi vardır. Her bilinç
deneyiminde “gibi hissedilen” (what-it-feels-like) ya da “gibi olan” bir
şey bulunur. Örneğin yemek yeme deneyimi Beethoven’ın dokuzuncu
senfonisini dinlemekten oldukça farklıdır. Bunların ikisi de yağmurda
ıslanmak veya çiçek koklamaktan farklı niteliksel karakterlere sahiptir.
Searle’e göre bazı filozoflar bilincin bu özelliğini “qualia” kelimesiyle
tanımlayarak özel bir “qualia problemi” nin olduğunu iddia ederler.
Qualia kelimesinin bilinç durumlarının çoğul hali olduğunu söyleyen
Searle, bu iki kelimenin kapsamlarının aynı olmasından dolayı daha
farklı, özel bir terim ortaya atmanın gereksiz olduğunu düşünür.
(Searle, 2002;39-40 ; Searle, 2004a; 2)
Bilincin ikinci özelliği, onu gerçekliğin bilimsel konsepti içine
yerleştirmemizi en fazla zorlaştıran “öznellik” tir. Öznellik, bilinç
durumlarının, ancak bir insan veya hayvan tarafından tecrübe edilmesi
sonucunda oluşmasıdır. Onlar, hiçbir canlı var olmasa da var olabilen
dağlar, moleküller gibi üçüncü şahıs ontolojisine değil, benim
deneyimimden dolayı birinci şahıs ontolojisine sahiplerdir. Searle’e
göre niteliksellik öznelliği gerektirir. Bir olaya karşı niteliksel bir his
oluşabilmesi için, bu olayı tecrübe eden bir öznenin olması zorunludur.
(Searle, 2002; 40) Bilinç durumları bu bakımdan özneldir. Öznellik
genellikle parmağımdaki acıyı benim hissedip başka birinin
hissedememesi gibi olaylarla tarif edilir. Bir şeyi kendi bakış açından
görmedir. Bu yüzden ben ancak kendi bilinç durumlarımın farkında
olabilirim. 17. Yüzyıldan bu yana gerçekliğin her gözlemciye eşit
mesafede olduğunu düşünür hale geldik bu yüzden gerçekliğin nesnel
olması gerektiği üzerinde durduk. Bu durumda “öznel olan zihinsel

248 | John Searle’de Bilincin Bilimsel Olarak İncelenmesi
fenomenler ile tümüyle nesnel olan gerçekliğin bilimsel anlayışı nasıl
uzlaştırabilir?” sorusunu cevaplamak gerekmektedir.
Bilincin üçüncü özelliği “birlik” tir. “Bir failin yaşamının
herhangi bir anında tüm bilinçli deneyimlerin birleşmiş tek bir bilinçli
alanın parçası olarak ortaya çıkar.“ (Searle, 2002; 41) Örneğin şu anda
pencereden dışarı baktığımızda gökyüzünü izlerken, aynı anda
bedenimin sandalyeye kazağımın üstüme uyguladığı baskıyı ve
ağzımda kahve sonrası kalan oluşan tadı tek bir bilinç durumunun
parçası olarak tecrübe ederim (Searle, 2002; 41). Searle’e göre bilincin
ilk üç özelliği birbiriyle bağlantılıdır.
Bilincin dördüncü ve son özelliği de yönelimselliktir
(intentioanal). “Yönelimsellik; zihnin öyle bir özelliğidir ki, zihin bu
şey durumlarına dair olmasını, onlara yönelik olmasını, onları
amaçlamasını bu özellik sağlar.” (Searle, 1999; 65) Örneğin susamak,
acıkmak ya da görme algısı daima bir şeye yöneliktir. Oldukça ilginç
olan bu özellik için, bir nesnenin bizim yönelimsel olan bilinç
durumlarımız tarafından temsil edilebilmesi için o nesnenin gerçekte
var olması gerekmez. Searle burada bir parantez açarak bütün bilinçli
durumların yönelimsellik arz etmeyebileceğini ve her yönelimin
bilinçli olmayabileceğini söyler. Ona göre yine de yönelimselliği ancak
ve ancak bilinç bağlamında anlayabiliriz. Bilinçli olmayan birçok
niyetli durum olabilse de bunlar potansiyel olarak bilinçli olabilecek
türden şeylerdir (Searle, 1999; 65).
Yukarıda saydığımız dört özellik zihin-beden probleminin daha
da zor gözükmesine neden olmuştur. Searle’e göre bu dört özelliğin
hepsi gerçek zihinsel hayatımızın özellikleridir. Bu yüzden zihin beden
problemiyle ilgili bir açıklama sunmak isteyen herkes bu dört özelliği
hesaba katmalıdır. Eğer teoriniz bunlardan birini dışlıyorsa bir yerde
hata yapmışsınız demektir. (Saerle, 2003; 17)
Düalizmi eleştiren ve bilincin özelliklerini açıklamaya çalışan
Searle bilincin yapısıyla ilgili olarak kendini “biyolojik natüralist”
olarak tanımlar. Ona göre bilinci açıklamak için kullanılacak en makul
zemin biyolojidir. Bilinç insanlara ve yüksek seviyedeki hayvanlara
mahsus olan biyolojik bir fenomendir. Bilinci fotosentez, sindirim,
üreme vs. gibi doğal dünyanın bir parçası olarak kabul etmesinden
dolayı da Searle natüralist olarak kabul edilir. (Searle, 2004a; 7).
Natüralizmin her çeşidi için düalizmin reddi asli bir unsurdur.
Natüralizme göre kişinin maddi bir bedenin yanı sıra gayri maddi bir
zihne sahip olduğunu savunan düalizm yanlıştır (Nagel, 2015;21).
Bilindiği gibi Descartes’de fen bilimleri zihin olgusunu içermeyen bir
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evren için geliştirilmişlerdir. Ona göre hem zihin hem madde tamamen
gerçektir ve etkileşim içinde olmalarına rağmen indirgenemez biçimde
birbirlerinden farklıdır. Şüphesiz düalist olmanın en avantajlı yanı
doğal dünyaya uygun bir zihin açıklaması sunmak zorunda olmamasıdır
çünkü zaten en başta bu iki alanı birbirinden bıçakla keser gibi ayırır.
Fakat natüralist olan birinin doğal dünya ile uyumlu bir bilinç
açıklaması sunması gerekir.
Searle öznel, yönelimsel ve niteliksel olan bir zihnin varlığı kabul
eder. Ona göre zihin aynı zamanda doğal dünyanın bir parçasıdır ve
bilimsel olarak açıklanabilir. Fakat bu durumda Searle’ün dahil olduğu
natüralist pozisyon onu bir indirgeme yapmaya zorlar. Çünkü
natüralizme göre dünyayı bilimsel olarak anlayabilen zihinlerin varlığı,
bilimsel olarak açıklanabilecek bir olgudur (Nagel, 2015; 27). Searle’ün
bu noktada yapması gereken şey zihnin dünyanın nasıl bir parçası
olduğuna dair akla uygun bir açıklama sunmaktır. Ancak, eğer akla
uygun bir indirgeme yapamıyorsa ve eğer zihnin gerçekliğini
reddetmek kabul edilemez olmaya devam edecekse bir yerde yanlışlık
yapılıyor demektir. Bu durumda ya öznel, yönelimsel ve niteliksel bir
zihin fikrinden vazgeçilmeli ya da natüralizm terk edilmelidir.
İndirgeme dediğimiz şey “belli şeylerin diğer belli şey
türlerinden başka hiçbir şey olmadığının gösterilmesidir. Searle
indirgemeciliğin “başka hiçbir şey” ilişkisi de diyebileceğimiz tuhaf bir
özdeşlik ilişkisi biçimine yola açtığını söyler:”Çoğu zaman A‘lar B’den
başka hiçbir şey değilse, A’lar B’ lere indirgenebilir.” (Searle, 1992;
113) birbirinden oldukça farklı indirgeme türleri vardır ve ontolojik
indirgeme, nedensel indirgeme, teorik indirgeme, mantıksal indirgeme
bu türlerin arasındadır. Konunun gidişatı açısından burada ontolojik ve
nedensel indirgeme üzerinde durulacaktır.
Ontolojik indirgeme belli tür nesnelerin diğer tür nesnelerden
başka hiçbir şeye bağlı olmamasıdır. Bu indirgeme türüne göre masa
bir araya gelen moleküllerden başka bir şey değildir (Searle, 1992;
113). Nedensel indirgeme ise nedensel güçleri olan iki şey arasında
gerçekleşen bir ilişkidir. Bu ilişkide indirgenmiş varlığın var oluşunun,
görüngüleri indirgemenin nedensel güçlerine bağlı olarak açıklanabilir
olduğu gösterilir (Searle, 1992; 115). Searle bilinç söz konusu
olduğunda ontolojik indirgemenin yapılamayacağını söyler. “Bilinç,
sinirlerin davranışının nedensel olarak kestirilemez bir özelliğidir ve
dolayısıyla bilinç nedensel olarak beyin süreçlerine indirgenebilir.”
Ancak bu nedensel indirgeme ontolojik indirgemeye yol açmaz (Searle,
1992; 115-116). Searle’e göre bilimin şu anda geldiği nokta ısıyı,
katılığı, rengi ya da sesi indirgeyebildiği gibi bilincin ontolojik
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indirgemesine yol açamamaktadır. Öyleyse indirgenemezliği savunan
Searle’ün görüşlerini düalizmden ayıran nedir? Searle düalizmi kabul
etmeden indirgenemezliği kabul edebileceğimizi söyler.
Bu gerçeği kabul etmek, bu konuda pek çok
tartışmada kafa karışıklığına neden olan yanlış anlamalardan
uzak bir şekilde, bize bilincin sırrını keşfetme olanağı verebilir.
(Saerle, 1997; 213-214)
Kendi görüşünün “düalizm niteliği” taşıdığını kabul etmeyen
Searle’e göre görüşünün “çoğulcu nitelik” taşıdığını düşünmek daha
doğrudur. Ona göre gerçek ayırım zihin-beden arasında değil,
gözlemciden bağımsız var olan dünyanın gerçek nitelikleriyle –kuvvet,
kütle, yer çekimi gibi-, gözlemciye bağlı olan nitelikler –para, evlilik,
devlet gibi- arasında yapılmalıdır. Gözlemciye bağlı niteliklerin hepsi
var olmak için bilince bağlıdır fakat bilincin kendisi gözlemciye bağlı
değildir. Bilinç ona göre gerçektir ve biyolojik sistemlerin içsel bir
niteliğidir (Searle, 1997; 211).
Burada bir parantez açıp Searle’ün bu açıklamasının sonuçları
üzerinde durmak faydalı olur. Eğer gerçekten zihinsel durumlar beynin
fiziksel durumlarının birer nedensel sonucu ise bu durumda düalizm
çürütülmüş olmaz aksine desteklenmiş olur. Şöyle ki, eğer A ve B
birbiriyle nedensel bir ilişki içindeyse buradan A ve B’ nin birbirinden
farklı iki olgu olduğu sonucu çıkar: Yani A, B değildir ve B de A
değildir. Nedensel bağlantılar birbirinden farklı iki durum arasında söz
konusu olabilir, zihinsel olanla fiziksel olan birbiriyle nedensel olarak
ilişkiliyse o halde zihinsel olanla fiziksel olan birbirinden ayrı şeylerdir.
Bu durumda Searle’ü nitelikçi düalistten (property dualism) ayırmak
oldukça zorlaşır.
Searle bu eleştiriden kurtulabilmek için klasik nedensellik
anlayışından vazgeçer. Ona göre nedensel ilişkilerin tamamı bilardo
topu örneğinde olduğu gibi fiziksel nesnelerin diğer fiziksel nesneleri
itmesi modeli türünden bir nedensellikle oluşmaz. (Searle, 1999; 60)
Searle pek çok nedensel ilişkinin somut olaylar olmadığını zaman
içinde işleyen nedensel güçler sayesinde oluştuğunu iddia eder ve bu
duruma yer çekimini örnek gösterir.
İlkin yerçekiminin olması ve sonra sandalyelerin ve
masaların zemine baskı yapması söz konusu değildir. Doğrusu
yer çekimi sürekli işleyen bir güçtür ve en azından bu durumda
neden sonuçla eş zamanlıdır. (Searle, 2002; 30)
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Ancak nedensel ilişkilerin eş zamanlı oluşu bile bu ilişkinin iki
farklı şey arasında gerçekleştiğini reddetmez. Kaldı ki bilinç ile beyin
arasında nedensel bir etkileşim olduğunda ısrarcı olan Searle, bu
nedensel etkileşimin doğasını da –şimdilik- açıklayamadığını da kabul
eder.
Ontolojik indirgenemezliği savunarak bilinç ile beyin arasında
nedensel ilişkiyi açıklamaya çalışan Searle’de beyin süreçleri zihinsel
fenomenlere sebep olur. Ona göre bilinçli, zihinsel ve sübjektif olan,
fizikseldir; fizikseldir çünkü zihinseldir. Bilinç beynin üst düzey bir
özelliğidir. Son olarak Searle’e şöyle bir soru yöneltebiliriz: Beynin üst
düzey fiziksel nitelileri –ki bunlar aynı zamanda zihinsel nitelikleridirbeynin alt düzey niteliklerine indirgenebilir mi? Bu soruya da Searle’ün
verdiği cevap yine ‘hayır’dır. Bu durumda ona düalizmi eleştiren ve
düalizmden kaçmaya çalışan bir düalist demek belki daha uygun
olacaktır. Ya da belki onun için söyleyebileceğimiz en doğru şey;
beynin üst düzey niteliklerinin bilince sebep olduğunu söyleyen
Searle’ün natüralist, üst düzey beyin niteliklerinin, alt düzey niteliklere
indirgenemeyeceğinde ısrar eden Searle’ün de nitelikçi düalist
olduğudur.
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ARISTOTLE AND MODERN TIMES: CITIZEN AND
LEISURE
ARISTOTELES VE MODERN ZAMANLAR: VATANDAŞLIK VE BOŞ
ZAMAN ÜZERINE DEĞERLENDIRME
Aybüke AŞKAR & Gökhan AŞKAR

Abstract
Aristotle writes Politics as a successor to Nicomachean Ethics to explain his
notions on the issues related to happiness and virtue from a political aspect as
he likens a man’s excellence to a state. According to Aristotle, happiness of an
individual is similar to the state (1324a5-7). Therefore, he investigates the ways
related to happiness, leisure, virtue and such. For him, to achieve excellence
and to become virtuous are necessary conditions for a happy life. However,
having virtue requires some necessities to be fulfilled such as owning fortune
and property. These are external goods and do not bring excellence with them.
Yet, they should be possessed in a moderate level because they are some kind
of obligation for human beings in terms of not struggling to make living.
Excessive ends like being poor or very rich should be avoided as they are
obstacles to virtue. If one has such a struggle, similar to slaves, farmers, artisans
or labourers would have, he cannot have leisure. And he who does not have
leisure cannot be involved in political realm. This notion is so significant to
explain many points related to virtue, state and citizenship in Aristotle’s
philosophy. In the light of these, the aim of this paper is to investigate the
relationship between those concepts and to compare them with modern
understanding of citizenship and leisure.
Key Words: Aristotle, happiness, virtue, citizenship, leisure.

Özet
Aristoteles insanın devlete üstünlüğünü temel alan bir bakışla, Politika'yı,
Nikomakhos'a Etik'in ardından mutluluk ve erdeme ilişkin kavramlarını
açıklamak için yazmıştır. Aristoteles'e göre, bireyin mutluluğu devletle
benzeşir (1324a5-7). O, bununla birlikte, mutluluk, boş zaman, erdem ve
benzeri konulara giden yolları sorgulamaktadır. Onun için, mükemmelliğe
ulaşmak ve erdemli olmak mutlu bir hayat için zorunlu koşullardır. Ancak
erdemli olmak servet ve mülk sahibi olmak gibi zorunlulukları
gerektirmektedir. Bunlar dışsal niteliklerdir ve mükemmelliği doğrudan
beraberlerinde getirmezler. Ancak bunlara orta düzeyde sahip olunması
gereklidir, çünkü bu nitelikler insanların yaşam savaşındaki zorunlulukları
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ifade ederler. Çok fakir veya zengin olmak gibi aşırılıklar erdeme ulaşmaya
engel teşkil ettiği için, bunlardan kaçınmak gerekmektedir. Eğer insan kölelere,
çiftçilere, zanaatkârlara veya işçilere benzer mücadelelere sahipse boş zaman
elde edemez. Ve boş zamanı olmayan insan siyasal alana dâhil olamaz. Bu
kavram Aristoteles'in felsefesinde erdem, devlet ve vatandaşlığa dair pek çok
konuyu açıklamada büyük önem taşır. Bunların ışığında, bu çalışmanın amacı
sözü geçen kavramlar arasındaki ilişkiyi sorgulamak ve bunları modern
vatandaşlık ve boş zaman kavrayışlarıyla karşılaştırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, mutluluk, erdem, vatandaşlık, boş zaman.

Aristotle writes Politics as a successor to Nicomachean Ethics to
explain his notions on the issues related to happiness and virtue from a
political aspect as he likens a man’s excellence to a state. According to
Aristotle, the happiness of an individual is similar to the wellbeing of
the state (1324a5-7)1. Therefore, he investigates the ways which make
individuals happy. For him, to achieve excellence and to become
virtuous are necessary conditions for a happy life. Although some
people posit wealth or property as an end in itself, such things should
be treated as external goods which help to attain virtue but do not bring
excellence with them. Still, they should be possessed in a moderate
level because they are kind of obligation for human beings in order to
make a living. Anyone who struggles to satisfy basic necessities, similar
to that of slaves, farmers, artisans or labourers would have, cannot have
leisure. Yet the opposite cannot provide leisure either because for
Aristotle, excessive ends like being poor or very rich should be avoided.
In other words only the ones who are in a ‘mean’ can have leisure and
people who do not have leisure cannot be involved in political realm.
The notion of the relationship between leisure and politics is so
significant in order to explain many points related to virtue, state and
citizenship in Aristotle’s philosophy. In the light of these, the aim of
this paper is to investigate the relation of those concepts with each other
and to compare them with the contemporary understanding of
citizenship and leisure. For this investigation, firstly the relationship
between state and citizenship will be examined. In this section, these
two concepts will be explained in their connection to virtue and
happiness while elaborating Aristotle’s ideas on the ideal state and
democracy. These will be discussed around the notion of equality and
the principle of ‘to rule and to be ruled in turn’. This will provide the
basis to demonstrate the changing nature of the concepts like freedom,
citizenship, virtue and leisure which will be held in the second part of
For referencing, the Bekker numbers are used in Aristotle’s works while APA is used
for the others.
1
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the paper. Finally, leisure in the modern sense will be argued in terms
of its position, feature and value to reveal the differences with
Aristotle’s point of view.
State and Citizenship
Politics is written to specify the best form of government in its
relationship with the subjects of a state: citizens, slaves and all the
others. While determining the constitutions and their roles, the
happiness of man is mainly pursued. According to Aristotle, the
relationship between ruling and being ruled is highly necessary and
expedient. The concept of ruling is natural as some people are rulers by
nature and others are subjects (1254a34) because: ‘from the hour of
their birth, some are marked out for subjection, others for rule’
(1254a22-23). The natural feature of governing is taken into account in
terms of its goals related to excellence. At this point, the debate is linked
to the conception of virtue. To Aristotle, state2 is a ‘community of
equals, aiming at the best life possible’ (1328a38)3. The best life
consists of happiness and the virtue of a state. These two concepts
should be included in a good polis. However it is not sufficient for a
good state as Aristotle asks whether ‘the goodness of a citizen [is] the
same as the goodness of a man?’ (1274b40). There is a necessary link
between virtue and happiness of a man just like there is a relationship
between man and state. In this context, a good polis should target to
create good actions for its people. This is valid for both individuals and
state: ‘the best life, both for individuals and states, is the life of
excellence, when excellence has external goods enough for the
performance of good actions’ (1323b39-1324a2). As seen, the aim of
states cannot be thought irrelevant to virtue. In this sense, they do not
just provide sufficient living conditions, but serve the aim of good life:
‘a state exists for the sake of a good life, and not for the sake of
life only: if life only were the object, slaves and brute animals might
form a state, but they cannot, for they have no share in happiness or in
a life based on choice’ (1280a30-33).
According to Aristotle, citizenship and state should be grasped
interdependently as a consequence of nature in conjunction with virtue.
From this point of view, an individual without a state is not included in
the ‘mean’ because ‘he, who by nature and not by mere accident is
2

Unless indicated differently, state, in the sense of Aristotle, means the best form of
government.
3 As it will be discussed later, the notion of equality is a significant part of Aristotle’s
conceptions of state and citizenship.
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without a state, is either a bad man or above humanity (1253a4-5). The
‘mean’ can be explained as people who can get involved in virtuous
activities and are different from slaves and brute animals.
For Aristotle a good life equals to live happy and noble and as
the mean of state is happiness, it is a mediator for noble and honourable
actions (1280b36-1281a2). Along with these, as the best life requires a
‘Golden Mean’4, state and society are also built on a kind of a ‘mean’.
States are constituted by three classes namely the very rich, the very
poor and the third one in the middle as the ‘mean’. According to
Aristotle, people belong to the third class, i.e. the average, are most
likely to follow rational principle, which makes them the best among
the others (1295b3-6). From this point of view, the mean is also the best
for states. State is based on the principle of equality and likeness and it
leads ‘the citizens think that they ought to hold office by turns’
(1279a11). In accordance with the notion of the ‘mean’, equality and
similarity of citizens give an idea related to characteristic of the society
in the state. Although Aristotle criticises democracy, his thoughts on
democracy cannot be seen unattached to his ideal state. Even if he wants
to be distant from democracy as a governmental form, he asserts that
the idea of democracy depends on the notion of equal people having
absolute equality (1301a28-29). In Ancient Greece, citizens are
combined by people who have a common culture and goals, and belong
to similar income bracket (Butler, 2010). This situation is a reflection
of the understanding of democracy between equals. In addition to this,
for Aristotle, there is an aim for freedom in democracy besides absolute
equality and the principle of ‘for all to rule and be ruled in turn’ is
considered as a supplement to equality and freedom (1317a40). This
principle is a significant element both for democracy and for Aristotle’s
ideal state.
The fundamental feature of a free citizen lies in his political
qualification. According to Aristotle, nature provides human beings
with the capacity of speech which distinguishes man from animals and
this makes him a political animal (1253a-5). Zoon Politikon, i.e.
political animal, is peculiar to public sphere as a social being and it is
separated from household management (eukonomia) (Arendt, 1998). In
Greek cities, people sustain their life in a political environment created
‘Typically, reference is made to Aristotle’s Golden Mean, and the accompanying
description identifies this mode of goodness as a sort of middle ground or juste milieu
between two extremes of excess and defect’ (Cunningham, 1999, p. 5). For instance,
‘courage is the middle ground between cowardice and foolhardiness. Pride is the mean
between vanity and humility’ (Day cited in Cunningham, 1999, p. 6).
4
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as a place in which they persuade each other through conversations. In
this context, Arendt (1998) asserts that the political realm is
contradictory to private space or household. Individuals are free in the
political realm, but might be restricted in the private area. This
contradiction is related to the question of who deserves to be a citizen
(1274b33- 1276a5). According to Aristotle, the best form of a state does
not accept artisans, labourers or mechanics as citizens since they cannot
be free (1278a5-12). However, if they are admitted, then the notion of
excellence alters in a way that does not include every citizen, not even
every free man, ‘but only […] those who are freed from necessary
services’ (Sylvester, 1999, p. 9). The relationship established between
being free from necessary services and citizenship is connected to
freedom-obligation opposition. As Arendt (1998) also implies, in
ancient Greece, freedom is conceived in political realm while obligation
is considered in private. This illustrates how the contradiction between
necessary services and freedom realm affects Aristotle’s thought.
Furthermore, this is also closely related to his notion of virtue.
According to him, virtue cannot be acquired or preserved by external
goods such as wealth, power, and property and like (1323a33-1323b3).
Therefore, people who aim to achieve a happy and virtuous life should
be different from those who work in inferior jobs and they, only, can be
defined as citizen in an ideal state. However, the others or the inferior
ones are necessary as well as slaves who fulfil the need of individuals,
or like labourers who are the servants of community (1278a7-1278a13).
Aristotle defines citizen in terms of those who share the honours
of the state (1278a35-36): ‘his special characteristic is that he shares in
the administration of justice, and in offices’ (1275a23-24). In this sense,
one is included in this definition of citizenship to the extent that he
participates in judicial or executive offices. Both commanding and
obeying is a feature of good citizen’s excellence, and thus one should
know both to govern and to be governed (1277b14-16). This should be
understood in a relation with the Aristotle’s principle of ruling
mentioned above. In other words, citizenship cannot be identified with
one dimensional election, and it should share honours of state by
participating actively. This is a critical point in Aristotle’s concept of
citizenship. Aristotle’s notions of state and citizenship intertwine.
Participation in offices is central to these notions: ‘He who has the
power to take part in the deliberative or judicial administration of any
state is said by us to be a citizen of that state; and, speaking generally,
a state is a body of citizens sufficing for the purposes of life’ (1275b191275b22). This is because according to Aristotle, justice requires
everyone to rule not more than they are ruled (1287a13-15). In other
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words, there should be an order and a balance between ruling and being
ruled5. In this sense, this order is relevant to the concept of equality. For
Aristotle, equality means the same treatment of the citizens alike and it
does not consist of every individual in that city. Thus, all the citizens
who are included in the class of mean should share the duty to govern
and to be governed successively (1332b22-25). The definition of
citizenship given above is pointed with the emphasis on the ‘mean’
which includes citizens having a moderate level of wealth to provide
for their basic needs. According to this definition, the best form of state
and law requires its citizens not to lead a life like a labourer, artisan or
tradesmen since it would be ‘ignoble and inimical to excellence’
(1328b36). Such a life cannot provide leisure time or conditions for
having virtue. Yet, wealth and leisure are compulsory ‘for the
development of excellence and the performance of political duties’
(1329a1-2). A citizen, according to Aristotle, should be able to discuss,
for instance, the issues related to defence, justice and politics. To
discuss these, the most crucial thing for citizens seems as ‘leisure’
which will be elaborated in the next section.
However before moving on, it is important to determine the
characteristic of citizenship in terms of equality. The concept of
democracy, which is framed by Aristotle, points to an exclusionary
structure in spite of its emphasis on equality (Butler, 2010). As it was
mentioned before, it is not possible for every individual such as slaves,
labourers, farmers or artisans to participate in political activities.
According to Butler this situation corresponds to ‘exclusionary
equality’ (2010, p. 470). In other words, equality occurs in public sphere
where people are excluded if they are not equals. However, it might be
said that this situation has changed with modernity. Citizenship in
modern sense is built on an inclusionary structure. Every member of
society is conferred citizenship as a status and this becomes inseparable
from the features of modern states. According to Hegel (2004), the
members of such –modern- states can obtain their goals as they
determine these in a universal standard. The notion of democracy in
contemporary period depends on a generalised concept of citizenship
and it becomes visible by providing all citizens with equal political
rights in participation (Habermas, 2009). Each individual creates
himself by the relationship they built with others and are shaped in a
universal form (Hegel, 2004). Two of the most significant components
of modern law and politics are the notions of equality and individual
This order of succession can be guaranteed by laws since the rule of law ‘is preferable
to that of any individual’ (1287a16).
5
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freedom, in the frame of a principle of universal equality (Habermas,
2009). In this sense, the definition of citizenship given by Aristotle
excludes slaves and workers of mechanical jobs and leaves its place in
modern times to a universal form which includes everyone in a society.
While exclusionary equality constitutes the foundation of citizenship
for Aristotle, inclusionary equality is valid for modern citizenship
theoretically although it might be questionable in practical level.
Abolition of slavery and providing individuals with political rights to
participate, in spite of the long process, are the main differences from
Aristotelian position on equality and citizenship. The political animal
of Aristotle is transformed into a mere social animal in the modern era
which means modern citizens have more opportunities to communicate
with each other by using modern technologies, accessing to information
easily and this way they are more familiar to politics. However, as it
will be explained, this actually indicates to a decrease in political
qualification of citizens in spite of the common belief that they are more
engaged in political sphere.
Modern ‘zoon politikon’ which differs from the original formula
of Aristotle is conceived in a totally new context and this alternation of
the concept is a critical part of the modern world. According to Arendt
(1998), modern period version of zoon politikon loses its political
feature to social with mistranslations emerged in the middle ages. In a
sense, this transfer of meaning leads to the macro reflections of
household sphere6, such as the revival of the notion of nationality.
Nevertheless, the main problem for the modern citizenship is related to
political participation. Suffrage theoretically includes to elect and to be
elected. However, those who work at inferior forms of jobs join to the
process of elections but it seems only in terms of electing and not to be
elected. In a way, ironically, Aristotle’s suggestion that agricultural
population should be extensive for a good democracy7 dominates the
content of modern democracies. Notwithstanding, in this era, as a
consequence of industrialization, agricultural forms of societies have
6

There is a remarkable difference on necessity and freedom between private and public
realm. ‘Natural community in the household therefore was born of necessity, and
necessity ruled over all activities performed in it. The realm of the polis, on the contrary,
was the sphere of freedom’ (Arendt, 1998, p. 30)
7 ‘For the best material of democracy is an agricultural population; there is no difficulty
in forming a democracy where the mass of the people live by agriculture or tending of
cattle. Being poor, they have no leisure, and therefore do not often attend the assembly,
and having the necessaries of life they are always at work, and do not covet the property
of others’ (1318b11-15). This is significant for the second part of this paper which
discusses the relationship between leisure and citizenship and thus will be examined
again.
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lost its domination over general population because of domestic
migration to cities. Still, those migrated populations work at vulgar
businesses which do not let them to participate in political activities.
And thus, they can be governed but cannot mostly govern in turn
because they have to earn money to sustain their basic needs and life.
On the contrary, the ideal citizenship, as it was emphasised before, is
conceived as an order of governing and being governed for free citizens.
In this context, merely voting to elect politicians and being ruled by
them unilaterally points to the scantiness of political quality in modern
societal relationships. At this point, the main relation between
citizenship and politics reveals itself in the notion of ‘leisure’ which is
closely related to the concept of citizenship. For this reason, in the next
section, the connection between citizenship and leisure will be
examined, and later, leisure in modern age will be investigated in detail.
Citizen and Leisure
For Aristotle, ‘the first principle of all action is leisure’
(1337b29). In Athens, as Kraus states, leisure is the highest value while
work is the lowest in life which is explained by Sessoms as labour and
works are deemed to be an obligation to free man which should be
performed by slaves (Sylvester, 1999). Leisure might be possessed by
people who own enough property or fortune (1292b22-1293a12).
Similar to the connection of property and governance, leisure and rule
is also related to each other in a strict sense. According to Aristotle,
since leisure is a significant part of citizens’ life, providing citizens with
suitable conditions for leisure and happiness is a prominent concern of
the law-giver (Solmsen, 1964). He believes that leisure in his age has
increased in accordance with wealth, and the possibility to reach both
cultural and social improvement has been created (1341a26-27). In this
sense, leisure does not directly and simply refer to the time to rest or
joy, but it means to bring something valuable out or to work on an
intellectual, virtue-related issue like politics.
According to Aristotle, life may be divided into two as business
and leisure, peace and war, or things with moral value and the other
necessities which do not have such moral ingredient (1334a-2). He
details this kind of dualities and claims that war is taken place for the
sake of peace, necessary and useful actions are chosen for noble actions
and business exists to get leisure. Furthermore he continues to say that
‘for men must be able to engage in business and go to war, but leisure
and peace are better; they must do what is necessary and indeed what is
useful, but what is honourable is better’ (1334a9-10). According to
Solmsen (1964), Aristotle uses the concept of leisure with a very close
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connection with peace in this approach. Peace is favoured to war while
leisure to business. Then, it is quite natural to frame that leisure is prior
to necessary actions and business in order to have virtue and thus a good
life. Indeed nature itself has an objective of having a life with leisure
instead of business or occupation for mankind since ‘leisure of itself
gives pleasure and happiness and enjoyment of life’ (1338a2-3). In this
sense, ‘happiness is an end, since all men deem it to be accompanied
with pleasure and not with pain’ (1338a5-6). Yet, pleasure is
distinguished according to individuals and only the best man’s pleasure
origins in the noblest sources (1338a9). In other words, the activities
are seen as ways to get happiness and pleasure, and to be part of noble
and free people. Instead of necessary actions, preference of freeman
should be based on leisure. With the help of this link, the relationship
between leisure and citizenship becomes clear.
Aristotle’s conception of citizenship in his ideal state excludes
some groups of people according to their situations on the issue of
labour and leisure. For instance, as the proverb says ‘there is no leisure
for slaves’ (1334a19-20). If having no leisure is considered, then it is
possible that an artisan, a trader or a farmer would be someone who has
no enough time to get virtue and consequently citizenship in the best
form of government. In other words, if a citizen spends his time for
harvesting crops, tending his shop or satisfying every desire of an
employer or customer, he cannot join to the activities of polis. In this
case, it is not the ‘work generally that was considered deplorable, but
rather the dependency it created’ (Sylvester, 1999, p. 10). Aristotle
thinks leisure in the context of virtue and claims that:
‘any occupation, art, or science, which makes the body or soul
or mind of the freeman less fit for the practice or exercise of excellence,
is mechanical; wherefore we call those arts mechanical which tend to
deform the body, and likewise all paid employments, for they absorb
and degrade the mind’ (1337b11-15).
It can be seen that, mechanical activities and paid employments
would harm both the body and the mind. Virtue and a good life do not
seem possible to be achieved when one is involved in such deeds.
According to Aristotle, the highest class should have leisure both in and
out of the office (1273a33-36). In other words, freeman who is capable
of governing and being governed cannot be conceived without leisure.
As mentioned earlier, Aristotle does not prefer democracy as his ideal
form of state. However, he suggests that people who are busy with
different kinds of vulgar actions may provide the best formulation of
democracy. That is not surprising once the aim of this formula is
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understood. He considers that an agricultural population would be the
best for democratic rule because the masses, here, have no leisure as
they live in poor conditions and do necessary works. So they ‘do not
often attend to the assembly’, and ‘find their employment pleasanter
than the cares of government or office where no great gains can be made
out of them, for the many are more desirous of gain than of honour’
(1318b11-15). In this respect, the relationship of virtue, leisure,
democracy and labour in modern period should be examined carefully
in order to understand how these concepts evolve hitherto.
In a similar manner to Aristotle, Arendt (1998) thinks that labour
is something to be despised as a human activity. Despite the fact that
slavery is abolished officially in modern era, she claims that it becomes
natural and common situation in social life. Both for Aristotle and
Arendt, there is an antagonism between household and public sphere.
According to Aristotle, ‘for many necessaries of life have to be supplied
before we can have leisure’ (1334a16-17) and household management
requires necessary instruments and property (1253b24-28). As it can be
understood, this kind of management includes necessities. People in a
household live according to their desires and needs which they need to
work to fulfil (Arendt, 1998). While necessities dominate the private
sphere, i.e. household, there is a freedom between equals in the public
sphere which includes political activities of polis. Arendt (1998)
sustains this dichotomy in a way that household contains inequality
while polis includes equality apart from its exclusive manner which is
discussed above. Nevertheless, in the modern age, the relationships
concerning household begin to be experienced in public level. The
development of technology, increase in population, industrial
revolution and similar advancements occur about the same time as
household’s growing into public. Then as Arendt (1998) claims, paid
employment or labour becomes common which transforms society into
a labour society. This has changed the comprehension which is seen in
Aristotle’s work and the insignificance of the labour evolved into a
value which is sublimated. This huge transformation naturally brings
the change of the concepts like virtue and leisure. In this respect, the
differences in the content of virtue and leisure should be investigated
accordingly.
Even a shallow glance at modern times would easily reveal the
alteration of virtue. As it was explained before, for Aristotle external
goods like wealth, power or property do not bring excellence to a man.
However, unlike the appreciation of virtues or excellences, it can be
seen that value of income, which also means status or power, becomes
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more significant for humanity. In 19th century, new opportunities
related to wealth, climbing the social ladder or getting a better status in
society become prominent (Sennett, 2013). Previously, fortune was not
considered as sacred while publicity and being political were seen as
the highest possibility of human existence (Arendt, 1998). However, in
the modern era, the primary object of people has become to earn money,
make a fortune and collect property. Industrial societies spread the
notion that anyone who is skilled and works hard can be successful in
making money along with the sublimated idea of labour. Furthermore,
this notion stimulates the consumption of goods (Sennett, 2013) as
much as spending money on leisure activities. This situation reveals that
the concept of virtue and also the context of leisure activities are not
understood in the same sense as before.
As mentioned above, leisure in Aristotelian sense is the ultimate
aim of a man on the way to virtue. However ‘the ideology of leisure is
no more the culture or ethos of leisure, than is the ideology of the market
a report on the commercialism, materialism, selfishness, normlessness,
and also the initiative, independence, elan of market participants’
(Lane, 1978, p. 169). In the 19th century, leisure activities along with,
for instance the dressing styles and eating habits, have changed
(Sennett, 2013) because of the increase in production and consumption.
Since 1900, working hours and social obligations depending on work
have decreased significantly (Applebaum, 1997). This has led to an
increase in time for evenings, weekends, and holidays which in turn has
caused a growth in leisure time industries. It is a situation which impacts
the entire society, and thus changes the values and the norms of culture
as much as how people perceive leisure. In this era, leisure is defined
as the time left over from work and deeds like sleeping, feeding,
household chores or self-maintenance (Roberts, 2006). Leisure is
sanctified just like the work has been. This is a consequence of
capitalism in terms of creating an industry for leisure activities such as
tourism, entertainment, sports, holiday or hobbies (Applebaum, 1997).
It has changed the content from a time for intellectual and valuable
work to mere activities for fun or rest. With the help of money, people
take part in leisure activities to ‘seek fun, diversion, and relaxation’ or
any other experience as they please (Roberts, 2006, p. 3). A study
illustrates this alteration in a clear manner. People who were asked the
question of the ‘meaning of leisure to them’ answer as ‘just for the
pleasure of it, a welcome change from work, gives new experience,
permits contact with friends, a chance to achieve something, makes
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time pass’ (Lane, 1978, p. 169)8. As it can be seen, such a definition of
leisure is far away from the Aristotelian approach which holds it as ‘the
development of excellence and the performance of political duties’
(1329a1-2). Therefore, it is obvious that such leisure is highly
depoliticised.
In modern multiparty democratic systems voters are permitted to
form associations in the character of leisure and choose governments
(Roberts, 2006). Such deeds are mere illustrations of the secondary type
of definition which explains the meaning of citizenship. In this sense,
as Smith (2002) asserts, it might be illuminating to describe few kinds
of modern citizenship. Some of these definitions point to contemporary
understanding of citizenship. For instance, citizenship is a legal status
which includes some basic rights for individuals in modern societies.
Participation is also one of the modern rights. However, participation is
performed in terms of choosing governments or trying to influence the
chosen ones. Another one of these definitions is based on engaging
political and social communities, associations, groups or networks
(Smith, 2002). Although these kinds of organisations seem to point
political label, as it was argued before, their content is mostly
depoliticised. Modern citizens participate in the role of ruling passively,
only in terms ‘of an elaborate system of political representation at
distance’ whereby they delegate action to others (Burchell, 2002, p. 89).
Therefore, although the definitions above demonstrate various aspects
of citizenship in contemporary politics, they seem to ignore probably
the most significant content of citizenship:
‘The first and perhaps the most familiar meaning of citizenship
is in fact the seminal one. In both ancient and modern republics and
democracies, a citizen has been a person with political rights to
participate in processes of popular self-governance. These include
rights to vote; to hold elective and appointive governmental offices; to
serve on various sorts of juries; and generally to participate in political
debates as equal community members’ (Smith, 2002, p. 105).

8

Such a definition of leisure actually has its own problems apart from the original
definition. Even if it seems that work hours have decreased, stress caused by work,
commuting time between work and home, working long hours, having an extra job to
attain a high standard of living and woman participating in work life reveal that free
time has in fact decreased more than it is suggested (Applebaum, 1997). Although this
is an important aspect, it will not be examined in this paper because the main point here
is the difference between ancient type of leisure and citizenship, and how it is perceived
in modern age.
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This definition can be interpreted parallel to Aristotle’s
description of citizenship. In the ancient form, citizenship is described
as ‘its own political master’ which refers to the fact that citizens are
‘both ruler and ruled in turn’ (Burchell, 2002, p. 89). Citizens, in this
sense, are equal members of a community who are both subjects and
practitioners of political system as indicated similarly in the definition
above. Today, political vocation is dismissed except by few and ruling
belongs to some small groups in the context of representative
democracies (Smith, 2002). On the contrary, the active citizen, inspired
by its ancient form, is involved in sovereignty and rule which presumes
potential participation of citizens in consuls, assemblies and such in the
decision-making processes (Burchell, 2002). As it is seen, modern
citizenship mostly lacks this sense of participation because of the fact
that it is not feasible for most individuals in societies to take part in
offices or to attend the decision-making. Modern democracies
theoretically have the idea of inclusionary equality which allows all
individuals into politics while in practice it is far away from that ideal.
From Aristotelian point of view, this has a close connection to the
depoliticised character of leisure. Most of the modern citizens can be
said to spend their leisure on entertainment, rest, or hobbies and this
passive attitude in terms of political participation cannot be considered
as similar Aristotle’s view on leisure.
Conclusion
In sum, the path for a happy life is based on excellence. For
someone who wants to have virtues, there should be a moderate level
of property so that he does not have to work to sustain his life. Once he
is free to study on intellectual subjects and contemplate for his own
sake, he is eligible to be virtuous. In this framework, slaves or poor
people who are very busy to earn money can probably never attain that
level and thus they cannot be happy or virtuous. As states are formed
with individuals, it is the duty of governors to provide political
environment for the sake of city because for Aristotle, virtuous citizen
means virtuous state. Farmers, artisans, mechanics, tradesmen or
labourers cannot have leisure as they are bound with their work, so they
cannot be virtuous. As a consequence, in the best form of government
for Aristotle, they should not be admitted to citizenship. Citizens are
seen as equals in public sphere where political issues are argued. In this
sense, public sphere consists of equality and freedom, while household
is a place where there are necessary works and slavery, and thus
inequality is included. Except free, virtuous and equal citizens, common
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people are not included in the political system. Therefore this is a kind
of exclusionary equality.
On the contrary, modern times bring sort of inclusionary equality
which includes all individuals in society. However, as Arendt (1998)
argues, private sphere or household relationships of ancient times
expend to entire society in terms of creating labour society, or slavery
in Aristotelian parlance. This situation differentiates the value given to
labour as much as it changes the content of leisure, virtue and
citizenship mostly. In the simplest term, firstly, leisure has taken a form
of a free time, which is left over time from working, household chores
or self-maintenance, to rest or enjoy. Secondly, the modern
understanding of virtue has lost its Aristotelian sense and gain the
meaning of making profit. Finally, the third difference is the altered
version of citizenship which lost its political qualification. Although
inclusionary equality of modern understanding is supposed to provide
a foundation for all citizens to participate in the political system, it
creates an inequality among citizens. This can be seen as a consequence
of contemporary leisure industry which disconnects Aristotelian leisure
and the idea of citizenship to rule and to be ruled in turn. In this regard,
functions of active citizenship, such as taking part in administrative and
judicial offices, have changed but the number of such citizens has
decreased. On the contrary, having legal rights, forming associations
and voting to elect someone to govern periodically in representative
democracies generate the basis of dominant citizenship
conceptualization. Even if this system is organised as inclusionary
equality, there is an imparity between the rulers and the ruled. A citizen,
for Aristotle, is inseparable from political governance as he shares
honours of the state and thus, needs leisure to perfect himself for
performing his political duties and attaining happiness. From this point
of view, it can easily be observed that leisure and citizenship is far away
from its Aristotelian roots in modern times.
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KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ADALETSİZLİK VE
YOKSULLUK SORUNU ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR
DEĞERLENDİRME
A CRITIQUE OVER INJUSTICE AND POVERTY PROBLEMS IN
THE GLOBALIZING WORLD
Celal YEŞİLÇAYIR⃰
Özet
Sorgulayıcı olmak felsefenin temel bir prensibi olarak var olduğu müddetçe,
eleştirel aklın günümüzde yaşanan küresel adaletsizlik sorununa kayıtsız
kalması beklenemez. Dünya genelinde oldukça yaygınlaşan adaletsizlik
problemini birkaç temel konu üzerinde yoğunlaşarak tartışmayı
amaçlamaktayız. İlk olarak küresel adaletsizlik sorunsalını uluslararası
ekonomik ilişkiler bağlamında sorgulamayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda
yaklaşık son yarım yüzyıldır küresel bazda popüler hale gelen neoliberal
ekonomi modelinin neden olduğu küresel yoksulluk sorunsalı analiz
edilmektedir. İkinci adımda ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın dünyada
yaşanan adaletsizlik ve yoksulluk sorununa karşı takındığı pasif tutum analiz
edilmektedir. Uluslararası ilişkilerde belirgin hale gelen mezkûr sorunlar
üzerinde durularak, sorunların çözümüne ve BM’nin içinde bulunduğu pasif
durumdan kurtulmasına yönelik çözüm önerileri sunulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Neoliberal Ekonomi, Adaletsizlik,
Yoksulluk, Birleşmiş Milletler

Abstract
As long as being quizzical exists as a basic principle of philosophy, an
individual with critical mind cannot neglect the problem of injustice that has
been globally experienced today. We aim to discuss the problem of injustice
that has been spread all around the world, as emphasizing on a few basic
subjects. Firstly, we aim to discuss the problematic of global injustice in context
of international economic relations. In this framework, the problematic of
global poverty, which is emerged through neoliberal economical model that has
been popular in the world for the recent half century. In the second phase, the
passive attitude of United Nations for the global injustice and poverty problems
is analyzed. Focusing on the aforementioned problems that have become
prominent in international relations; we aim to offer solution suggestions for
these problems and toward UN to disengage itself from its passive status.
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Key Words: Globalization, Neoliberal Economy, Injustice, Poverty, United
Nations
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270 |Küreselleşen Dünyada Adaletsizlik ve Yolsuzluk
Giriş
Küreselleşme bugün kullanılan anlam genişliği içinde ele
alındığında çok eski bir kavram değildir, ancak onun işaret ettiği
fenomenler ve unsurlar insanlığın en eski sorunsallarından biridir.1
Sözgelimi Helenistik Çağ’da Stoacılar, evrenin ruhu ve insan ruhu
arasında benzerlik olduğunu düşünerek, evreni insanların ortak evi
olarak görüyorlardı. Bu ortak evde yaşayan insanların ise eşit yurttaşlar
olduklarına inanıyorlardı. Ayrıca onlar, tanrısal akıl olan logosdan her
insanın eşit miktarda pay aldığını düşünerek, özgür-köle, zengin-yoksul
ve Helen-barbar gibi ayrımların yapılmaması gerektiğini
savunuyorlardı.2 Modern anlamdaki küreselleşmeyi ise 16. ve 17.
Yüzyıllarda yaygınlaşan deniz ticaretiyle malların/eşyaların ülkeler ve
kıtalar arasındaki dolaşımı ile başlatmak yerinde bir tutum olacaktır.
Zamanla sanayileşen Avrupa ülkelerinin Afrika ve Asya kıtalarının
ham maddelerine ve insan gücüne olan ihtiyacı, küresel sömürü düzenin
oluşmasına ve yerleşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda altı çizilmesi
gereken en önemli hususun, geçmişte ve günümüzde küreselleşme
sürecinde ekonominin başat rol oynamasıdır. Ekonominin
küreselleşmesi, farklı ülkelerin üretim ve pazarlarının süratle birbirine
daha çok bağımlı hale gelmesi sonucunu doğuran bir süreçtir. Bu
sürecin aktörleri ekonominin globalleşmesinin insanlığın faydasına
olacağını ve bu sürecin durdurulamaz olduğunu savunmaktadırlar.3
Acaba ekonominin küreselleşmesi gerçekten insanlığın faydasına
mıdır? Bu süreç bütün toplumlara eşit miktar mı kar sağlamaktadır?
Yoksa küresel ekonominin baş mimarları tarafından konulan kurallar
zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin daha fakir olmasına mı yol
açmaktadır? Özellikle son yarım yüzyıldır bu ve benzer sorular
akademisyenler/entelektüeller tarafından sorgulanmaktadır. Bu durum
bize öncelikle küreselleşmenin yol açtığı sorunların tartışılır boyutlarda
olduğunu göstermektedir.
20. Yüzyılın sonlarında küresel anlamda noeliberal ekonomi
modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu anlayışın doğurduğu sonuçlar
da tartışılır hale gelmiştir. Bu bildiride dünya genelinde oldukça
yaygınlaşan adaletsizlik problemini küresel ekonomi bağlamında
tartışmayı amaçlamaktayız. Diğer bir ifadeyle küresel ekonomi tarzının
adaletsizlik ve yoksulluğa neden olup olmadığını sorgulamayı
hedeflemekteyiz. Ayrıca küresel yoksulluğun gerçekten küresel
Mehmet S. Aydın, Küreselleşme: Genel Bir Bakış, Küreselleşme, İslam Dünyası ve
Türkiye (Yay. Haz. İsmail Kurt, Seyit Ali Tüz), Ensar Neşriyat, İstanbul 2002, s. 21.
2 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yay., İstanbul 2015, s. 154-155.
3 Aydın, s. 21-23.
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adaletsizlik anlamına mı geldiği konusu aydınlatılmak istenmektedir.
Söz konusu amaçlara yönelik olarak ilk başta neoliberal ekonomi
modelinin hangi sonuçları doğurdu ele alınmaktadır. Söz konusu
küresel ekonomi anlayışının yarattığı yoksulluk ve göç gibi olgular bu
bağlamda analiz edilmektedir. Daha sonra yoksulluk ve insan hakları
kavramı arasındaki ilişki ele alınarak Birleşmiş Milletler’in (BM)
yaşanan yoksulluk ve göç gerçeği karşısında takındığı tavır
sorgulanacaktır. Son tahlilde ise yaşanan küresel adaletsizlik
sorunlarına yönelik bir takım çözüm yolları ile mezkûr sorunları hangi
bakış açısıyla değerlendirmemiz gerektiği konusunda bir fikir
sunulmaya çalışılmaktadır.
Thomas Nagel, adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı ifade ederek,
dünya çapındaki adaletsizliğin önlenmesi konusunda ciddi anlamda bir
belirsizlik ve dahası umutsuzluk söz konusu olduğu kanaatindedir. Bu
bağlamda o, “acaba dünya ekonomisinin aktörleri gerçekten adil bir
dünya istiyorlar mı?” diye bir soru sorarak cevap aramaya çalışır. Şöyle
ki dünya nüfusunun %65’inin günlük 1 dolarla ve %15’inin 75 dolarla
hayatını idame etmeye çalıştığı gerçeği düşünüldüğünde, adaletsiz bir
dünyada yaşadığımız yadsınamaz bir gerçektir. Meselenin daha trajik
tarafı ise dünya ekonomisinin ve paranın aktörlerinin bu durumdan
hiçte şikâyetçi olmadıkları gerçeğidir.4 Mehmet S. Aydın’da Nagel’in
tespitlerine benzer bir şekilde küreselleşmenin servet ve patronlar
diktatörlüğü çizgisinde ilerlediğini, kârın ana değer, tüketimin ibadet ve
insanların müşteri olarak görüldüğünü ifade etmektedir. Öyle ki küresel
ekonominin aktörleri sosyal sorumluluk konusunda duyarsız
davranarak, yoksulluğu insanlığın en ciddi bir sorunlarından biri haline
getirmişlerdir. Bununla birlikte küreselleşme süreci içindeki insanlığın
adaletsiz bir dünyada yaşadığı inkâr edilemez bir gerçektir.5 Aydın ve
Nagel’in farklı toplumlardan çıkmış filozoflar olmalarına rağmen
küreselleşmenin ekonomik boyutu konusunda içerik olarak oldukça
benzer tezler ortaya attıklarını görüyoruz. Buradan dünya ekonominin
aktörlerinin ve neoliberal ekonomiyi savunanların aksine filozofların
küreselleşme konusunda septik bir tavır içinde olduklarına dair bir
sonuca ulaşmamız mümkündür.
Yaşadığımız dünyanın ekonominin küreselleşmesi süreci ile
birlikte rahatsız edici boyutta olmasının en önemli nedeni zengin-fakir
arasındaki gelir farkının aşırı farklılık göstermesidir. Öyle ki en zengin
20 ülkenin geliri, en fakir 20 ülkenin gelirinden 46 kat fazla olduğu bir
4

Thomas Nagel, Das Problem globaler Gerechtigkeit, Globale Gerechtigkeit (Yay.
Haz. Henning Hahn, Christoph Broszies), Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, s. 104-110.
5 Aydın, s. 24.
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dünyada yaşadığımız gerçeği göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Söz
konusu adaletsizlik durumunu biraz daha yakından analiz etmemiz
yerinde bir tutum olacaktır. Küresel servetin %67’si Avrupa ve
Amerika’da iken, Afrika kıtası bunun yalnızca %1’ine sahiptir.
Afrika’da günde 24 bin kişinin açlık ve açlığa yakın nedenlerle öldüğü
ve 700’e yakın kadının doktor ve sağlık imkânlarının yokluğundan
doğum sırasında öldüğü tespit edilmiştir.6 O halde beraber yaşadığımız
dünyada yaşanan insanlık dramlarını ortaya çıkaran nedenleri analiz
edip, sorgulamak gerekmez mi? Yaşanan sefalet, yoksulluk ve buna
bağlı olarak ortaya çıkan ölümlerin temel nedeni olarak neoliberal
ekonomi modelini mi sorumlu tutmalıyız? diye bir soru sorarak, bu
problemi analiz etmemiz yerinde bir tutum olacaktır.
1. Neoliberal Ekonomi Modeli ve Yoksulluk İlişkisi
Günümüz dünyasına şekillendiren neoliberal ekonomi modelinin
yoksulluk bağlamında küresel adaletsizliğe neden olduğunu savunan
entelektüeller şüphesiz yalnızca Nagel ve Aydın’la sınırlı değildir.
Neoliberal ekonomi anlayışı özü itibariyle ekonomi konusunda devlet
müdahalesinin minimum seviyeye indiği serbest piyasa sistemine
dayanmaktadır. Küresel ekonominin aktörleri insanlığın faydasına
olduğunu iddia ettikleri neoliberal ekonomi anlayışı, gelinen nokta
itibariyle bakıldığında bir sömürü düzeni olduğu anlaşılmaktadır.
Çünkü üretim tarzlarının gelişmesiyle ve yeni/teknolojik üretim
yöntemleriyle elde edilen gelirler, yine sermaye sahiplerinin faydasına
olmuş, bu durumda servet sahiplerini servetlerini sürekli olarak
artırmışlardır. Diğer bir ifadeyle elinde imkânı olan ülke ve firmalar
yatırım yaparak, kazançlarını sürekli artırmışlardır. Ayrıca üretim
sistemlerinin teknolojik gelişmeye göre uyarlanması vasıfsız işçilerin
işsiz kalmasına neden olarak, mağduriyetlerine neden olmaktadır.
Bununla birlikte finansal piyasaların küreselleşmesi de gelir
eşitsizliğini artırıcı bir etkendir, çünkü küresel piyasalar genellikle en
verimli varlıklara/kaynaklara sahip ülkelerin kazançlarını artırdığından,
bu durum ülkeler arasındaki eşitsizliğin artmasına neden olmuştur.
Küreselleşmenin bu denli yüksek olduğu dünya ekonomisinde
hâlihazırda geçerli kurallar daha çok ekonomik güce sahip ülkelerin ve
firmaların lehine işlemektedir. Kuralların güçlülerin lehine çalıştığını
gösteren başka bir faktör ise Bretton Woods kuruluşları olarak bilinen
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), sosyo-ekonomik
konulara yönelik duyarsızlıklarıdır. Çünkü IMF’nin istikrar programı
Emin Emin, Küresel Adaletsizlik Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu, İnsamer,
İstanbul 2016, s. 1-11.
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uyguladığı 39 ülkenin gelir eşitsizliği zamanla daha da artmıştır.7
Dolayısıyla da neoliberal ekonomi anlayışında zenginin daha zengin
fakirin de daha fakir olması kaçınılmaz bir durum olarak karşımızda
durmaktadır. Bunun yanında liberal ekonomi anlayışa göre sosyalekonomik alandaki adaletsizlikleri düzeltmeye çalışmak piyasaya
müdahale olarak kabul edilip, tasvip edilmemektedir.
Özellikle 1980’lerden beri yaşadığımız küreselleşme döneminde
benimsenen ve yoksulluğun önlenmesi parolasıyla yayılmış olan
neoliberal ekonomik model, dünya genelinde gelir eşitsizliğine ve
yoksulluğa neden olmanın yanında başka sorunların da müsebbibi
olarak görülmektedir. Hüseyin Özel’e göre neoliberal ekonomi aslında
yoksulluğun bir insan hakları ihlali olduğu gerçeğini de inkâr
etmektedir.8 İlk başlarda neoliberal ekonomi modelinin üretimde
yenileşme ve modernleşmeyi gerçekleştirerek küresel anlamda
yoksulluğu önleyeceği iddia ediliyordu. Ancak piyasa mekanizmasının
hiçbir kısıtlama olmadan önünün açılması insan hakları bakımından
yaratacağı haklar göz ardı edilmiştir. Bu sistemin insan haklarına
yönelik nasıl bir tehdit unsuru oluşturduğuna yönelik bir soru akıllara
gelebilir. Bu tehdit insanın kendi eyleme gücünü, yani emeğini ve doğal
çevresini bile piyasada alıp satılacak, işgücü, toprak, para gibi birer
metaya indirgeyerek, insanın gelişme olanaklarının önünü
tıkamaktadır. Bu hayali metaların yaratılması ve bunun ana sonucu
olarak, insanların bireyselleşerek, birbirinden bağımsız adeta birer atom
ya da monadlara dönüşerek, insanın toplumsallığı yadsınır. Böylelikle
neoliberal ekonomi düzeni, bir anlamda insanı insanlıktan çıkarma
süreci olarak, bir iktisadi eyleyene (homo oeconomicus) indirgenme
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla söz konusu ekonomi modeli
insanları yalnızca birer atom ve birer işlevsel birim haline getirmesi
yüzünden genel olarak insan özgürlüğünün önünde önemli bir engel
teşkil etmektedir.9 Öyle ki mevcut ekonomi modelinin insanı adeta
metalaştırarak, adeta bir mekanizmanın dişlisi olarak görmesi, onu
toplumsallıktan ve insanlıktan çıkararak başka bir anlama taşımıştır. Bu
analiz ve tespitler ışığında “küreselleşme fikrinin acaba emperyalizmin
maskesi mi olduğu” sorusu akıllara gelmektedir.
Bu soruyu akıllara getiren temel etken küresel ekonomiyi
yönetenlerin aldığı stratejik kararların sürekli olarak kendilerinin lehine
7

Emin, s. 14, 15.
Hüseyin Özel, İnsan Haklarına Yönelik Bir Tehdit Olarak Yoksulluk, 21. Yüzyılın
Başında İnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar (Yay. Haz. İoanna Kuçuradi),
T.C. Maltepe Üniversitesi Yay., İstanbul 2011, s. 35.
9 Özel, s. 40.
8
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ve diğerlerinin aleyhine işlemesidir. Robinson’a göre küresel iktisat
siyasette ABD’nin bizzat kendisinden ziyade, ABD kapitalist sınıfının
liderliği altında globalleşen yapının ekonomik tahakkümünden söz
etmek daha tutarlı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla dünya siyasetinde ABD
hegemonyası derken, ülke olarak bir egemenlikten ziyade, ABD
yöneticileri, kapitalist grupları ve müttefiklerinin hegemonyası
olduğundan söz etmek gerekir.10 Dolayısıyla dünya ekonomisinde
hegemonya
veya
başaktör/başaktörler
olduğunu
rahatlıkla
söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte küreselleşmenin ekonomik sürecinin
sonucu olarak gelişmiş kapitalist ülkeler ile az gelişmiş/yoksul ülkeler
arasındaki uçurumun aşırı derecede büyüdüğü düşünüldüğünde,
küreselleşmenin emperyalizmin etiketi olarak nitelendirilmesi tutarlı
bir yaklaşım olarak anlaşılmaktadır. Özellikle de sol eğilimli
araştırmacılar için küreselleşme, emperyalizmin farklılaşmış “mutant”
versiyonu olarak ele tanımlanmaktadır.11 Diğer taraftan sorunun
bununla da sınırlı kalmadığı, sanayisini geliştirmiş ülkelerin, az
gelişmiş ülkelerin yetişmiş uzmanlarını kendi ülkelerine çekmeye
çalıştıkları görülmektedir.12 Netice itibariyle gelişmiş ülkelerin az
gelişmiş ülkelerdeki en verimli kişilere her zaman kapılarını açarak
kendi ülkelerinin yararı için onları kullanmak istemesi yoksul ülkelerin
durumunu daha da güçleştirmektedir.
Neoliberal ekonomi modeli ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi şu
şeklide özetlememiz mümkündür: Küresel ekonomi genellikle en
verimli varlıklara veya kaynaklara sahip ülkelerin/firmaların
kazançlarını artırmaktadır. Bunun yanında hâlihazırda var olan kurallar
sürekli olarak bu kuralları koymuş olan zengin ülkelerin işine
yaramaktadır.13 Görebildiğimiz kadarıyla ekonomik küreselleşme,
kontrol edilemeyecek seviyede yoksulluğa, adaletsizliğe ve bunun
neticesi olarak da insan hakları ihlallerine yol açmıştır. Bu sorunların
neticesi olarak ortaya çıkan diğer bir durum ise hayatta kalabilmek için
doğup, büyüdükleri ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanlarla ilgilidir.
Göç, sığınmacılık ve mültecilik gibi günümüzde ciddi boyutlara gelmiş
olan sorunların temelinde küresel ekonomik adaletsizlik yatmaktadır.
William I. Robinson, Küresel Kapitalizm ve Ulusaşırı Kapitalist Hegemonya:
Kurumsal Notlar ve Görgül Deliller, Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme (Der.
Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara 2005, s. 145-152.
11 Cem Karadeli, Küreselleşme ve Dünya Düzenleri, Küreselleşme ve Alternatif
Küreselleşme (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara 2005, s. 5.
12 Mehmet Okyayuz, Küresel Ekonomi ve Göç, Küreselleşme ve Alternatif
Küreselleşme (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara 2005, s. 254.
13 Kemal BAŞ, Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, C. 18, Sayı 1, s. 51.
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Sığınmacılık ve küresel adaletsizlik meselesini biraz daha yakından
anlamaya çalışalım.
2.

Sığınmacılar ve Küresel Adaletsizlik

Yoksulluk, işsizlik, tecrit ve tehdit gibi olumsuz hayat şartları
nedeniyle birçok insan doğup büyüdüğü yeri terk etmek zorunda
kalarak, kendisi ve ailesine bakabilmek için yeni arayışlar içine
girmişlerdir. Akdeniz’de alabora olan botlarda hayatını kaybeden
insanlar ve kıyılara vuran cesetler insani anlamda vicdanları
yaralamaktadır.14 Adaletsizliğin önemli bir göstergesi de ekonomisini
geliştirmiş ülkelerin yoksul ülkelerde yetişen uzmanlara kapıları
açarken, diğer insanlara kapıları kapamalarıdır. Diğer bir ifadeyle
neoliberal ekonomi anlayışının fakir ülkelerin daha fakir olmasına ve
açlığın baş göstermesine neden olduğu yetmiyormuş gibi, zor
durumdaki insanların ülkelerine girişlerini yasaklamışlardır. Bu durum
küresel adaletsizlik boyutunu daha da artırarak, trajik bir hale
getirmektedir. Her nedense ekonomi bağlamında devletin piyasanın
işleyişine müdahale etmesine karşı çıkan bir takım liberaller,
sığınmacılar söz konusu olduğunda bu temayülden vazgeçerek devletin
mutlak iradesini savunmaktadır. Diğer bir ifadeyle liberal zihniyet ülke
sınırları söz konusu olduğunda farklılaşarak, ülkenin sınırlarının
dışardan gelenlere karşı kapanmasını savunabilmektedirler. Dolayısıyla
ülkelerin kendi sınırlarını belirleme yetkisi hemen hemen herkes
tarafından kabul edildiğinden, sınırların hakkaniyetli olup olmadığı
sorusu günlük tartışmalarda bile yer almamaktadır.15 Özellikle
Suriye’de yaşananlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti insani bir siyasi
irade örneği gösterirken, Avrupa ülkelerinin sınırlayıcı ve reddedici
tutumu söz konusudur. Bu noktada yaşanan sığınmacılık dramı
karşısında yalnızca Avrupa ülkelerini mi sorumlu tutmalıyız diye bir
soru akıllara gelebilir.
Sığınma arayışı içindeyken başta Akdeniz olmak üzere dünyanın
birçok bölgesinde hayat mücadelesi verenlerin ve hayatlarını
kaybedenlerin dramı zihinlerde canlılığını sürekli korumaktadır. Ancak
özellikle Suriye’li sığınmacılara yönelik bölgeye yakın Müslüman
ülkelerin neden sınırlarını sıkı sıkıya kapadığı konusu da eleştirilerden
nasibini önemli ölçüde almaktadır. Sözgelimi geçenlerde Alman
Handelsblatt gazetesinde zengin Arap ülkelerinin sığınmacılar
Celal Yeşilçayır, Sığınmacılar Hakkındaki Ön Kabulleri Belirleyen Etmenler Üzerine
Eleştirel Bir Değerlendirme, Kutadgubilig, S:32, Aralık 2016, s.122.
15 Yeşilçayır, Sığınmacılar Hakkındaki Ön Kabulleri Belirleyen Etmenler Üzerine
Eleştirel Bir Değerlendirme, s. 126.
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konusunda neden sorumluluktan kaçtığına dair bir tartışma yer aldı.
Buna göre başta Suudi Arabistan olmak üzere zengin Arap ülkeleri
sorumluluk almaktan kaçmaktadırlar. Ancak savaş bölgelerine
doğrudan komşu olan süper zengin Körfez ülkeleri ahlaki açıdan
bölgenin mağdur durumdaki sığınmacılara yardım konusunda daha
duyarlı olmaları gerekmektedir.16 Belki de bu mesele Müslüman
ülkelerin yönetici ve yurttaşlarının kendilerini sorgulaması gereken
önemli konuların başında gelmektedir. Bu noktada İslam’ın önemli
düsturlarından biri olan “Komşusu açken tok yatan bizden değildir”
sözüne pek riayet edilmediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Müslüman
ülkelerdeki yoksulluk sorunsalına yönelik söz konusu bakış açısını
biraz daha genişletmek yerinde bir tutum olacaktır.
Küresel anlamda değerlendirildiğinde Müslüman ülkelerde
yaşanan yoksulluğun ciddi boyutlarda olduğu görülmektedir. İslam
ülkeleri üzerine yapılan analizlerde zekât kurumunun özüne uygun bir
biçimde işleyip işlemediği konusu tartışılmaktadır. İslam dininde sosyal
adaletin sağlanmasının önemi Kuran’da ve Hadisler ’de yaklaşık 500
yerde vurgulanmaktadır. Mahmut Bilen’e göre İslam dininin temel
değerlerinden biri olan zekâtın iyi ve etkin kullanılması durumunda
toplumdaki yoksulluğun tamamen ortadan kalkacağına dair önemli
araştırmalar mevcuttur.17 İslam dini için zekât bir vergi türü ve
zorunluluktan
ziyade,
mallarının
ve
servetlerin
temizlemesi/arındırılması (purification) olarak görülmektedir. Bu
bağlamda zekâtın ekonomik boyutu kadar, sosyal boyutunun da bir
toplum için ne kadar önemli bir olgu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir
toplumda servetin yalnızca belli ellerde toplanması konusunda
düzenlemeye gidilmesi, yoksulluk gibi sosyal sorunun önlenmesi adına
atılacak önemli bir adım olacağı kadar, toplumun manevi temelleri için
de önemlidir. Dolayısıyla zekâtı, toplumun gelir farkını azaltarak,
sosyal ve ekonomik barışı sağlayıcı bir kurum/değer olarak düşünmek
yerinde bir tutum olacaktır. Ancak zekât mekanizması ile yoksulluğu
azaltmadaki başarısızlığın en önemli nedeni, bu kurumun özüne uygun
ve etkin bir şekilde uygulanmamasıdır.18 Bu kurumun işlevini büyük
oranda yitirmesinin yanında Müslümanlarında sosyal adalet ve fakire
yardım konusunda ki duyarlılığa sahip olmamaları oldukça kaygı verici
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
16

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/whatsright/whats-right-warumdie-reichen-araber-verantwortung-uebernehmen-sollten/10948444-3.html
17 Mahmut Bilen, Küresel Servet Eşitsizliği ve İslam Ekonomisi, Türkiye İslam İktisadi
Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Şubat 2016, s. 24.
18 Bilen, s. 25-27.
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Görebildiğimiz kadarıyla, yoksulluk dünya genelinde bir sorun
olarak ciddiyetini korumaktadır. Bununla beraber neoliberal
ekonominin küresel anlamda yol açtığı gelir ve servet eşitsizliği
karşısında sosyal adalet konusunda yeterli/etkin çalışmaların
yapılmadığı anlaşılmaktadır. Yoksulluk ve savaşların neden olduğu göç
ve sığınmacılık konusundaki ülkelerin tutumları ise yine adalet
duygusundan uzaktır. Sosyal adalet ve sığınmacı alımı konusunda
Müslüman ülkelerin de üzerine düşen sorumluluklara karşı
vurdumduymaz bir tavır içinde oldukları gözlemlenmektedir.
Kanaatimize göre dünya genelinde yaşanan adaletsizlik ve yoksulluk
gibi sorunlar insani/ahlaki tutumla yakından ilişkilidir. Dolayısıyla
küreselleşmenin etikle olan ilintisinden söz etmek yerinde bir tutum
olacaktır.
3.

Küreselleşme ve Etik

Günümüz dünyasında göç ve sığınmacılık konusunun önemli
küresel bir mesele haline geldiği inkâr edilemez bir gerçektir. Eğer
küreselleşen dünyada ki yoksulluk sorunsalını etik bağlamda tartışmak
istiyorsak, sığınmacılar konusunu da bu bağlamın içine dâhil etmek
gerekmektedir. Buna göre sığınmacıların yaşadığı dramlar insan hakları
bağlamında ele alınarak, bu meselenin insan hakları olgusunun etik
temelleri çerçevesinde sorgulanması elzemdir. Aksi takdirde
sığınmacıların gitmek istedikleri ülkelere alınıp alınmaması sorunu
tamamen ilgili devletin siyasi iradesine bırakılmış bir konu olarak
kalmaktadır. Yoksulluk, açlık ve ölümle mücadele eden insanlara
kapıların açılması ve onlara insani yardımların ulaşması ancak, empati
melekesinin devreye girerek, insanın insan olduğunu hatırlayarak
çözülecek bir mesele olarak belirmektedir. Dolayısıyla da sığınmacılık
meselesi öncelikle ahlaki bağlamda ve küresel anlamda oluşması
gereken etik bir bilinçle çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak insanlığın
karşısında durmaktadır.19 Bununla birlikte küresel anlamda ciddi
boyutlara ulaşmış olan gerek yoksulluk gerekse sığınmacılık durumu,
hukuki ve siyasi haklar nazarında çözülmesinden bağımsız olarak
öncelikle etik anlamda ele alınması gereken konulardır. O halde küresel
adaletsizliği etik bağlamda nasıl ele almalıyız? sorusunu analiz edelim.
Her ne kadar yoksullara yönelik sosyal haklar anayasal/yasal
anlamda kabul edilmiş olsa da, haklara yönelik uygulamaların işleyişi
konusunda sorunlar ve tartışmalar bitmemektedir. Dolayısıyla insan
haklarını hukukla temellendirmeden önce etik temellerine yönelmek
Yeşilçayır, Sığınmacılar Hakkındaki Ön Kabulleri Belirleyen Etmenler Üzerine
Eleştirel Bir Değerlendirme, s. 134.
19
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gerekir, çünkü bu temeller hukuk formu oluşmadan önceden hep vardır.
Amartya Sen’e göre, sosyal haklar da dâhil olmak üzere yasal
düzenlemelere konu olmasının öncesinde etik bir temele
dayandıklarından, insan hakları istemi, anayasa ya da hukuk maddesi
olmayıp, öncelikle etik bir sorunsaldır.20 Sen, hakkın yasal değil etik bir
temeli olduğunu söylerken, oldukça etkili bir ifadeyi de entelektüel
dünyaya hediye etmiş olmaktadır. Ona göre “hak, hukukun çocuğu
değil ebeveynidir”.21 Bu durumda ahlaki haklar fikri, bu hakların
yasalaşmasının ilham kaynağı olsa da ahlaki haklar mutlaka yasalaşmak
zorunda değildir. Sosyo-ekonomik hakların etik temellerinin olmasına
ve günümüzde önemli ölçüde yasalaşmasına karşın hayata geçirilmesi
konusunda önemli sorunların yaşandığı bir gerçektir.22 Kanaatimize
göre gerek sığınmacılık gerekse küresel yoksulluk sorunsallarının
ortaya çıkmasının en önemli nedeni, söz konusu sorunlara yönelik
insani/ahlaki tutumların zayıflamasıdır. Küresel anlamda yaşanan
mezkûr sorunlara yönelik ahlaki anlayışın meselenin yasal ve hukuki
olmasından bağımsız olarak gelişmesi ve yerleşmesi gerekmektedir.
Görebildiğimiz kadarıyla küresel adaletsizliğin yasal anlamda
çözülmesine yönelik geciken bir takım adımların atılması elzem
görünmektedir. Ekonominin küreselleşmesi neticesinde ortaya çıkan
yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin artması gibi sorunları önlemek için
kurulmuş olan uluslararası organizasyonlar mevcuttur. II. Dünya
Savaşından sonra dünyada savaş ve adaletsizlikle mücadele etmek için
kurulmuş olan BM, dünyanın en yüksek katılımlı uluslararası
organizasyonu olarak bilinmektedir. Kanaatimize göre küresel
anlamdaki yoksullukla mücadele etmek için BM’ye önemli
sorumluluklar düşmektedir.
4.

Küresel Adaletsizlik ve BM

Genel bir durum tespiti yapıldığında küresel adaletsizliği
önlemek için BM çerçevesinde yasallaşan konuların uygulanmasında
önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bunun en bariz örneğini
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1948’de BM’nin desteği ile organize
edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi özelinde görmek mümkündür.
Şu halde bu bildirgede “her insanın, insan onuruna yaraşır bir hayat
sürmesi hakkı” yasal bir statüye kavuşmasına rağmen, bu haklarla ilgili
20

Amartya Sen, Elements of the Theory Human Rights, Philosophy and Public Affairs,
Fall 2004; 32, 4, Research Library Core, s. 319-320.
21 Sen, s. 327.
22 Meryem Koray, Yoksulluk ve İnsan Hakları İlişkisi, 21. Yüzyılın Başında İnsan
Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar (Yay. Haz. İoanna Kuçuradi), T.C. Maltepe
Üniversitesi Yay., İstanbul 2011, s. 72, 73.
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duyarlılığın sivil ve politik haklarla benzer bir gelişim göstermediği
tespit edilmiştir. Öyle ki insan hakları bağlamında dünya yoksulluğunu
önlemeye yönelik sosyo-politik haklar olduğu konusu pek görülmeyen
bir gerçektir. Yoksulluğu bir insan hakkı olarak ilan etmek görece kolay
olsa da, hem hak ihlalini geniş bir kabule ulaştırmak hem de hak
ihlallerini
önleyici
tedbirler
almak
konusunda
ihlaller/vurdumduymazlıklar yaşanmaktadır. Benzer şekilde BM
bünyesinde 1976’da imzalanan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi (ESKHUS) irdelendiğinde yoksullukla
mücadele ve sosyal haklara yönelik iyileştirme konusunda hiç güvence
vermediği görülmektedir. Çünkü sözleşmelerin onaylanması, onların
uygulanması ve uygulanmasının denetlenmesi güvencesini
vermemektedir. Ayrıca sözleşmelerin uygulanması bağlamında teşvik
ve ceza sistemi olmadığından, mesele sadece bu işin aktörlerinin
gönüllü olup olmadığına kalmaktadır.23 Netice itibariyle küresel
adaletsizliği önleme amaçlı birçok sözleşmenin hayata geçmesi
konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Fakat küresel anlamda
adaletin sağlanması ve yoksulluğun önlenmesi hedefleniyorsa başta
BM olmak üzere konu ile ilgili uluslararası kuruluşların içinde
bulunduğu pasif durumdan kurtulmaları için ciddi reformlara ihtiyaç
duyulduğu inkâr edilemez bir gerçektir.
Küresel yoksullukla mücadelede konusunda özellikle BM’nin
takınacağı tutum önem arz etmektedir. Yoksullukla mücadele ve
küresel adaleti sağlama çabalarına BM’nin sağlayacağı destek, aynı
zamanda uluslararası insani güvenlik bağlamında da hayati derecede
önemlidir. Öyle ki BM’nin tüm dünyada ekonomik ve sosyal kalkınma
konusunda sorumluluklarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Dolayısıyla BM’nin yaşanan adaletsizlik ve yoksulluk durumlarının
sürdürülebilir olmadığının farkına vararak, bu sorunların üzerine
cesaretle gitmesi gerekmektedir.24 Kararların alınıp imzaların
atılmasına rağmen uygulama konusunda bu kadar ihmal ve sorunla
karşılaşılması BM’nin kronik hale gelmiş olan daimi üyelik meselesine
işaret etmektedir. Bu çerçevede karşımıza çıkan temel problem ise söz
konusu daimi üyelerin, BM Anayasasında yer almayan de facto
uygulamalara neden olmalarıdır.25 Dolayısıyla Güvenlik Konseyi’ni
oluşturan daimi üyeler güvenli ve hakkaniyetli davranmaktan oldukça

23

Koray, s. 68- 79.
Berdal Aral, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Eşitsizlik, Ankara 2013, s. 15.
25 Celal Yeşilçayır, Ebedi Barış Pax Romadan Birleşmiş Milletlere, Tezkire Yay.,
İstanbul 2017, s. 178.
24
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uzaktırlar ve bu üyeler BM Anayasasını ihlal etmektedirler.26 BM
Güvenlik Konseyi’nin bu problemli yapısının yanında Amerika
Birleşik Devletleri’nin dünya siyasetini yönetmek istemesi ve oynadığı
hegemonya rolü, küresel adaletin sağlanması ve yoksullukla mücadele
konusuna da ciddi zararlar vermektedir. Sözgelimi BM daimi üyesi olan
ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin onayını almadan 2003’de Irak’a
savaş ilan etmesi küresel adalete vereceği zarar nedeniyle hukukçular
tarafından eleştirilmiştir. Dönemin ABD Başkanı George Bush ise,
Irak’a müdahale edip etmeme konusunda BM’nin onayını ciddiye
almadıklarını ifade etmiştir.27 Görebildiğimiz kadarıyla ABD’nin
günümüzde kendini süper güç ilan etmesi hem BM’nin işini
zorlaştırmakta hem de dünyada adaletin sağlanmasının önlenmesinin
önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bununla birlikte küresel
adaletsizliğin önüne geçilmesi konusunda BM’nin bu denli temel bir
görevi olduğu yadsınmaz bir gerçek olsa da, insani anlamda yaşanan
bütün adaletsizlik ve yoksulluklardan sorumlu olduğumuz gerçeği de
gözden kaçmamalıdır.
5.

Çözüm Önerileri

Özellikle neoliberal ekonomi anlayışının küresel anlamda
yaygınlaşması neticesinde, dünya genelinde inkâr edilemeyecek
derecede gelir dengesinin bozulduğu görülmektedir. Zenginlerin daha
zengin ve fakirlerin daha fakir olduğu dünyamızda yoksulluk
bağlamındaki adaletsizliğin dünyamızın en büyük sorunu olduğu
anlaşılmaktadır. O halde mevcut duruma ilişkin tutumumuz böyle
gelmiş böyle gider şeklinde mi olmalı, yoksa söz konusu adaletsiz
durumunu düzeltmeye yönelik mücadele içine mi girmek
gerekmektedir? Felsefenin sorgulayıcı ve eleştirel yapısı göz önünde
tutulduğunda, mezkûr adaletsizlik durumunun sorgulanarak, çözüme
yönelik fikirlerin ortaya atılması kanaatindeyiz. Kanaatimize göre
küresel anlamda yoksullukla mücadele edebilmek için öncelikle küresel
yoksulluk olgusunu insan haklarının bütünlükçü yaklaşımı
çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Bu çerçevede yoksulluğu
yetersiz koşulların yanında küresel adaletsizlik ve bugün insanlığa
dayatılan neoliberal politikalar bağlamında düşünerek, yoksulluğu
önleyici ciddi önlemler almak gerekmektedir.28 Ayrıca küresel
yoksullukla mücadele edebilmek için küresel anlamda bir bilincin
oluşması için çalışılması gerekmektedir. Bununla birlikte bir takım
somut program ve politikaların ortaya konularak, bu girişimlerin
26

Aral, s. 19.
Yeşilçayır, Ebedi Barış Pax Romadan Birleşmiş Milletlere, s. 171.
28 Koray, s. 83, 84.
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toplumda yaygın kabul görmesi için çalışmalar yapmak gerekmektedir.
Diğer taraftan yoksullukla mücadele edilecek bölgenin çok iyi tespit
edilerek, yapılan yardımların şeffaf ve bu işi yürütebilecek yetenekte
kadrolar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.29 Yoksulluğa
karşı söz konusu mücadele verilirken insanların bu sorunsala karşı ne
kadar istekli ve iradeli oldukları, olumlu/verimli sonuçlar almak
bakımından önem arz etmektedir.
Bununla birlikte sosyal adaletçi makro politikalar uygulayarak,
aşırı zengin kişilerin kontrol altına alınması, adaletsizliğin önlenmesi
adına önemli bir adım olacaktır. Söz gelimi aşırı zenginlerin paralarını
vergi cennetlerine kaçırmalarını önlemek, lüks tüketimdeki vergi
oranlarını yüksek tutmak, paradan para kazanma olanaklarını
kısıtlamak gibi tedbirlerin alınabilmesi mümkündür. Sadece vergi
cennetlerine giden vergilerle çoğu ülkedeki yoksulluk, sağlık ve eğitim
konularında karşılaşılan sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.
Müslüman ülkelerde ise zekât kurumunun verimli ve özüne uygun bir
biçimde işletilmesi durumunda yoksulluğun üstesinden önemli ölçüde
gelineceğine dair araştırmalar mevcuttur.30 Söz konusu çözüm
önerilerinin gerçekleşmesi ise mutlak surette ahlaki iyileşmeye ve
insani yardımlar konusunda bilinçlenmeye bağlıdır.
Sonuç
Son yarım yüzyıldır noeliberal ekonominin küresel anlamda
yaygınlaşması ile birlikte refah seviyesi yüksek ülkelerle yoksul
ülkelerin gelir farkının önemli ölçüde arttığı anlaşılmaktadır. Bunun en
önemli nedeninin yatırım imkânı olan sektörlerin gelirini katlanarak
artırmalarına karşın, yoksul ülkelerin giderek daha da yoksullaşmasıdır.
Dolayısıyla ekonomik anlamda küreselleşme sözleşmeler yoluyla da
kontrol edilemeyen küresel adaletsizliği ortaya çıkarmıştır. Netice
olarak da dünya nüfusunun en zengin %20’si küresel gelirin dörtte
üçünü elinde bulundururken, en yoksul %40’ı sadece yirmide biri ile
hayat mücadelesi vermektedir. Günde ortalama 24 bin kişi açlıktan
hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla dünyada yaşanan en büyük
sorunun küresel adaletsizlik ve yoksulluk olduğu ortaya çıkmaktadır.
Neoliberal ekonomi tarzının yol açtığı gelir farkı ve adaletsiz durum
karşısında ortaya çıkmış olan sığınmacılık durumu karşısında dünya
ülkelerinin tutumu ise ahlaki olmaktan çok uzaktır. Birçok sığınmacı
refah seviyesi iyi olan ülkelere gitmek uğruna hayatını kaybederken
Özge Arpacıoğlu, Metin Yıldırım, Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluk Analizi, Niğde
Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt 4, Sayı 2, s. 72.
30 Emin, s. 16.
29
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birçoğunun cesedine bile ulaşılamamaktadır. Diğer taraftan küresel
anlamda yaşanan yoksulluk ve adaletsizlik durumuna yönelik BM’nin
tavrı ise hiçte iç açıcı değildir.
Her ne kadar BM, küresel adaletsizliğin ve yoksulluğun
giderilmesi konusunda bazı sözleşmeler imzalamış olsa da, bunların
uygulanması konusunda ciddi ihmalkârlıklar ve takipsizlikler
yaşanmıştır. Diğer bir ifadeyle yoksulluk bağlamında adaletsizliğin
önlenebilmesi için BM’nin lakayt bir tavır içinde olduğu
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda BM’nin küresel adaleti neden
sağlayamadığı konusunda temel iki sorunumuz olduğunu anlıyoruz, ilki
BM’nin daimi üyelerinin kanunsuz tutumları, diğeri ise ABD’nin dünya
siyasetinde oynadığı hegemonya politikasıdır. Küresel ticari ilişkilerin
denetlenip adalet zemininde düzenlenmesi ve insan haklarının evrensel
platformda sağlanması için BM’nin yeniden yapılanması
gerekmektedir. Diğer taraftan küresel yoksulluğun insanlığın ortak bir
sorunu olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Netice itibariyle ekonominin küreselleşmesinin yol açtığı gelir
dengesizliği ve küresel bazdaki yoksulluk, adaletsiz bir dünyada
yaşamamıza neden olmuştur. Dolayısıyla küresel yoksulluğun küresel
adaletsizlik olduğu gerçeği yadsınamaz bir biçimde insanlığın önünde
durmaktadır. Eğer dünya insanlığın ortak yaşam alanı olacak ise,
yaşanan insanlık dramları karşısında kayıtsız kalınmaması gerekir.
Gerek küresel yoksulluğun önlenmesi gerekse de zor durumda kalan
sığınmacıların bir yurt edinmeleri için küresel yoksulluk ve
sığınmacılıkla ilgili alınan kararların insani bağlamda tekrar gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Öncelikle alınan kararların insanlık adına
adaletli olması gerekirken, uygulanması konusunda da duyarlı bir tavır
sergilenmesi gerekmektedir. İnsan olarak aynı fiziki kürede
yaşadığımız su götürmek bir gerçektir, insan olmanın temel özelliği
olan ahlaklı olmaya doğru temayül ederek, insanlık ve adalet
konusunda tekâmül edilmesi gerekmektedir. Böylelikle aynı fiziki
kürede yaşayan insanlığın aynı ahlaki kürede yaşaması mümkün hale
gelebilecektir. Sonuç olarak küresel adaletsizliğin ve yoksulluğun
önlenebilmesi için insani ve ahlaki olana doğru evrilmemiz elzem
görünmektedir.
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GİRARD DÜŞÜNCESİNDE KURBAN
THE SACRIFICE IN GIRARD’S THOUGHT
Elif ERGÜN
Özet
Bugünün dünyasını bir takım uzlaşılara rağmen şiddet ve şiddet suçlarının
görünür kıldığı söylenebilir. Ekolojik felaketler, dinsel, etnik, cinsel ayrımcılık,
islamofobia, mülteci akını gibi çeşitli formlarda şiddet kendisini açığa çıkarır.
Girard’ın dediği üzere insanlar şiddette gem vurmak için ne kadar çabalasalar
da onu o kadar beslemiş oluyorlar. Bu bildiride gösterilmek istenen Girard
düşüncesinde kurbanın işlevini anlamaktır. Ona göre kurban birçok kültürde
birbirinin tersi iki ayrı biçimde ortaya çıkar. Bir taraftan kurban kutsal, aziz bir
şeydir. Bir taraftan da bunun tam tersi suç olan bir şeydir. Her iki durumda da
kurban ile şiddet arasında derin bir ilişki olduğu gözlemlenir. Dolayısıyla bu
çalışmada bahsi geçen ilişkinin nasıl kurulduğu, kolektif kıyımlara nasıl neden
olduğu, şiddete başvuran yığınların hedefi olanların özelliklerinin neler olduğu
gibi bir dizi sorunun cevabı gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: Girard, Kurban, Şiddet, Kutsal, Günah Keçisi.

Abstract
It can be said that today’s world has made violence and violence crimes visible
dispate some agreements. Violence appears in various forms, such as ecological
environment problem, religious, ethnic, gender apartheid, islamophobia and
refugee influx. As Girard said, people are increase of violence how they restrain
it. In this paper, in the thought of Girard, to understand the function of the
victim. According to him that/which the victim appears in two opposite
different forms in many cultures. On one hand sacrifice is sacred and saint. On
the one hand it is a crime. In both cases, it is observed that there is an extensive
affiliation between victim and violence. So, in this paper will express a series
of questions. Such as how the affiliation was established, how it caused
collective slaughter, what are the characteristics of come under mass.
Key Words: Girard, Sacrifice, Violence, Sacred, Scape Goat

“Kişinin iyi olan tanrı kadar kötü olanına da gereksinimi vardır:
kişi kendi varoluşunu yalnızca hoşgörüye, insancıllığa borçlu değildir
ki... öfkeyi, öcü, kıskançlığı, alayı, kurnazlığı, şiddeti tanımayan bir
tanrı, neye yarardı ki? Daha zafer kazanmanın ve yıkımın gerektirdiği
çabalamanın baştan çıkarıcı zorluğunu bile tanımayan bir tanrı? Kişi
böyle bir tanrıyı anlamazdı bile: ona niye sahip olsundu ki?”


(Yrd. Doç. Dr.); Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü,
Sakarya, Türkiye, e-mail: eergun@sakarya.edu.tr
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Nietzsche, Deccal
Bugünün dünyasının bir takım uzlaşılara rağmen şiddet ve şiddet
suçlarınca görünür kılındığı söylenebilir. Her şeyin daha iyiye ve daha
güzele doğru sınırsız bir ivmeyle gideceğine dair modern dünyanın
hümanist, aydınlık yüzü inandırıcılığını oldukça erken bir tarihte yitirdi.
Buna, iki dünya savaşı, askeri otoriterleşme, toplu katliamlar, imha
kampları gibi en görünür haliyle şiddet biçimleri sebep oldu. Bugün
şiddetin, geçmişte olduğundan farklı olarak böylesi kaba yöntemlerle
olmasa da sıradan, daha incelikli araçlarla kendisini hissettirdiği
düşünülebilir. Ekolojik felaketler, dinsel, etnik, cinsel ayrımcılık,
islamofobia, mülteci akını gibi çeşitli formlarda şiddet kendisini açığa
çıkarır. Bir anlamda birbirini besleyen şiddetin görünür biçimleri
benzerliklerinin yanı sıra oldukça geniş bir alanda mekân tutmaları
anlamında farklılıkları da bünyelerinde taşırlar. Şiddet sözkonusu
olduğunda Balibar’ın deyişiyle şiddetin bireysel ve kolektif, eski ya da
yeni biçimlerini dile getirmenin dışında, mutlaka başka bir söz
söyleyebiliyor olmalıyız (Balibar, 2014, s. 17). Şiddetin katlanılmaz
olduğu noktasında her birimiz uzlaşı halindeyiz. Tüm bunlardan
hareketle şiddetin kaynağı, başladığı yer, doğal eğilimlerle ilişkisi,
kişinin kendiyle ve diğerleriyle kurduğu ilişkideki rolü, kurban fikriyle
bağı, bitimsizliği gibi sorulara Girard düşüncesinden hareketle bir bakış
sağlanabilir.
Girard şiddetin izini, insan toplumlarının tarihsel mirası olan
mitler başta olmak üzere dini literatüre ait çok çeşitli eserlerde ve
antropolojik, etnolojik çalışmalarda sürer. Bu geniş araştırma alanında
bağlantılar kurmayı sağlayan ise insan türünün şiddet karşısındaki
eylemlerinin ortaklığıdır. Bu ortaklık fikri çağlar değişse de yitip
gitmez, farklı formlara bürünür. Girard’ın şiddet üzerine konuşmasını
sağlayan tam da bu ortaklık diğer bir deyişle evrensellik fikridir.
Şiddetin ortaklığı ve evrenselliği fikri en görünür haliyle kitlesel şiddet
eylemleri, kolektif kıyımlarda açığa çıkar.
Girard’a göre kültür-aşırı (Girard, 2005, s. 27) bir nitelik taşıyan
kolektif şiddete her çağ ve her kültürde rastlanır. Bu manada bu şiddet
türünün özellikleri evrenseldir. Kolektif kıyımlar genellikle kriz
dönemlerinde meydana gelirler ve sürü ya da yığın oluşumunu teşvik
ederler. Koşulları oluşturan nedenler türlü çeşitlidir, örneğin salgınlar
ya da aşırı kuraklık veya su baskını gibi dışsal nedenlerdir. Kimi zaman
da, politik karışıklıklar ya da dinsel çatışmalar şeklindeki içsel
nedenlerdir (Girard, 2005, s. 18). Kıyımlarla beraber hiyerarşik ve
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işlevsel farklılıklar silinir ya da iç içe geçer. İnsan davranışları
tektipleşir. Aynı baskın çıkar (Girard, 2005, s. 19). Farklılıkların bir
anda ortadan kalkması karışıklığın bitmesini de müjdeler. Yeniden bir
düzen ortamı sağlanır. Bunu sağlayabilmek için de kitleler doğrudan
doğruya şiddet eylemlerini gerçekleştirirler. Eylemin doğruluğu
konusunda şüphesi olmayan eylemciler nedenlerinin mükemmelliğine
her zaman inanırlar. Akıldışı, çoğunlukla buyurgan olan eylemciler
suçlama yani kurban seçiminin nedensizliğinin asla farkına varmazlar.
Burada önemli olan şey eylemi gerçekleştiren kolektif grubun yapmış
oldukları kurban seçiminden ve uyguladıkları şiddetten asla
şüphelenmemiş olmalarıdır. Eylemin kendisi kolektiflik özelliğini diri
tutar.
Kurbanlık seçimi de tıpkı kolektif şiddet gibi evrensel bir takım
özelliklere sahiptir. Her toplum kendisine entegre olmamış azınlıklara
karşı bazı ayrımcılıklarda bulunur. Seçimde kültürel ve dinsel ölçütlerin
yanı sıra, tamamen fiziksel ölçütler de vardır. Hastalık, delilik, genetik
bozukluklar, kaza sonucu sakatlanmalar, hatta genel olarak sakatlıklar,
kıyımcıların dikkatini çeker (Girard, 2005, s. 25). Kurban her durumda
genel olanın dışında kendine has özelliği bünyesinde barındırandır.
Dolayısıyla da daha en baştan itibaren ayrı olandır. Girard’ın tabiriyle
müstakbel kurbanların toplulukla bütünleşmesini önleyen şey de, bazen
yabancılık ya da düşmanlık özellikleri, bazen yaşları, bazen de sefil
halleri (Girard, 2003, s. 16) olmuştur. Kurban toplumu tehdit ettiği
düşünülen farklılığa karşı aynının tesis edilmesi etkinliğidir.
Dolayısıyla farklılık korkutucudur çünkü sistemin hakikatini,
göreliliğini, kırılganlığını, ölümlülüğünü açığa çıkarır (Girard, 2005, s.
30). Kurbanın topluluk için bu derece önemli olmasının sebebi hakikati
tesis etmesindeki rolünde saklıdır. O tehdit ederek toplumsal dokunun
sürekliliği için ikaz görevi görendir. Girard’a göre ister hayvan ister
insan olsun kurban edilen varlıklar edilmeyenlerden temel bir
özellikleriyle ayrılırlar ve bu özellik de “topluluk ile kurban arasında
belirli tipteki bir toplumsal bağın, bir bireye karşı şiddete
başvurulduğunda başka bireylerin intikamına maruz kalınmasını
gerektiren bağın yokluğudur” (Girard, 2003, s. 17). Bir anlamda kurban
bitimsiz olan intikam duygusuna set çeker. Ortada bağ olmadığında
şiddete maruz kalan kurban nihayetin göstergesi olarak anılır. Daha
uygun bir ifade ile nihayete ermek adına bir kurbana şiddet uygulanır.
Burada uygulanan şiddet iyicil şiddettir. Çünkü topluluğun nizamını
sağlar.
Kolektif şiddetin kurbanı denildiğinde ilk akla gelen terim
kuşkusuz günah keçisidir. Girard’a göre şiddet tehlikesiyle yüz yüze
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olan ya da çözümünü bulamadığı bir takım felaketlerden bunalan her
topluluk, körü körüne olduğunu bildiği bir “günah keçisi” avına çıkar.
İçgüdüsel olarak, katlanılmaz olmuş şiddete hemen çözüm olacak,
şiddete dayalı bir çare aranır. İnsanlar, başlarına gelenlerin,
kurtulunması kolay tek bir sorumludan kaynaklandığına inanmak ister
(Girard, 2003, s. 112). Girard dini ya da törensel bir işin adı değil de
davranışsal bir durumu ifade etmek için günah keçisi terimini kullanır.
Onun literatüründe günah keçisi kavramı teknik anlamının oldukça
uzağındadır. Girard’a göre günah keçisi aynı anda hem kurbanların
masumiyetine, hem onlara karşı gerçekleşen kolektif kutuplaşmaya
hem de bu kutuplaşmanın kolektif ereğine işaret eder (Girard, 2005, s.
55-56). Günah keçisi ilan edilen kişi bir yandan düzeni bozduğu için
suçlu ilan edilirken bir yandan da onun gidişiyle düzen yeniden kurulur.
Girard, günah keçisi mekanizmasını anlamak için modern dünyadaki
politik düşünce örneğini verir. Ona göre bu dünyanın güçleri simetrik
olmayan iki gruba ayrılır: Bir yanda yerleşik otorite vardır, öte yanda
yığın. Birinci genellikle ikinciler üzerinde baskındır; ama kriz
döneminde bu tersine döner. Yığın sadece baskın çıkmakla kalmaz,
aynı zamanda, görünüşte en sarsılmaz yetkililerin bile gelip eridikleri
bir tür pota olur. Bu kaynaşma süreci, günah keçisi aracılığıyla, yani
kutsallık aracılığıyla yetkililerin yeni bir kalıba dökülmesini sağlar
(Girard, 2005, s. 159). Toplumsal işlevi açısından hayati öneme sahip
olan günah keçisi toplumsal alanda kurucu unsur işlevi görür. Günah
keçisinin tarihin bir yerlerinde ortaya çıkmış ve orada kalmış bir
kavram olmadığı aşikârdır. Hatta ona göre taraftar ruhu diye
adlandırılan şey bile bir anlamda aynı günah keçisini seçmekten başka
bir şey değildir (Girard, 2010, s. 65). Girard insan ilişkilerinin,
toplumların olduğu her yerde günah keçisiyle karşılaşılacağını düşünür.
Hatta dinin bizzat kendisi, günah keçisi düzeneği tarafından üretilmiştir
(Girard, 2010, s. 112). O, günah keçisi ile dinin işlevini eşitler. Yalnızca
din değil aslında bir anlamda kurucu cinayet kültürün de başlangıcıdır.


Günah Keçisi terimi ilk defa, İncil’in çevirmeni William Tyndale tarafından 1530
tarihli basımında kullanılmıştır. (Tyndale’in günah keçisi, İbranice “Azazel”
kelimesinden çevrilmiştir. Azazel aynı zamanda Milton’un Paradise Lost’undaki
isyancı meleklerin standart taşıyıcısıdır ve şeytanın işbirlikçisi sahra cinidir.) Terim,
Leviticus’tan Yahudilerin Kefaret Günü’nden bir ritüeli aktarırken kullanılmıştır.
Burada kurban edilen iki keçi anlatılmaktadır. Birincisi İsrail’i affetmesi için
Yehova’ya kurban edilir. Bu keçi günahların sembolüdür ve kurban edilmesi insanlar
tarafından bir kefaret ödeme hareketidir. Kalıntıları topluluktan uzak bir yerde yakılır.
İkinci keçi ise yeraltı tanrısı Azazel’e ithaf edilmiştir. Bu keçinin semerine Yehova’nın
en yüksek rakibi tarafından “İsrail’in tüm çocuklarının kötülükleri ve kötülüklerinden
doğan günahları” yüklenmiş ve sahraya gönderilmiştir. Keçi köy sınırları dışında terk
edilmiştir (Campbell, 2013, s. 29-30).
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Bu gerçeğin içerisindeki şiddet gerekçesiyle kabul edilmek
istenmediğini söyleyen Girard kurban ve şiddet arasındaki mesafenin
düşünüldüğünden daha kısa olduğunu belirtir.
Bugün kültürün başlangıcında cinayet olduğu fikrinin kabul
görmemesinin nedeni şiddetin çağrıştırdığı tüm kötü anlamlarda
gizlidir. Kutsal metinlerden mitlere kültürün taşıyıcı unsurlarında şiddet
ve kurban mekanizması birlikte iş görür. Modern dünyada kurban
mekanizması işlevselliğini yitirdiği diğer bir deyişle seküler bir kılığa
büründüğü için şiddet ile olan ilişkisi de değişmiştir. Bu unutma hali
ikisi arasındaki bağı görünmez kılmıştır. Şiddetin kutsalın dilinden
soyunmuş hali onun anlam zeminini bambaşka bir yöne kaydırmıştır.
Girard şiddetin akıldışı ya da kör kaba kuvvet gibi özelliklerinin
yanı sıra aslında düzeni sağlayan, yatıştırıcı niteliğinin üzerinde durur.
Ona göre kurban tam da bunu yapar. Yani kurban edimi değiştirme ve
yerine başkasını koyma işlerini denetim altında tutup, eylemleri doğru
tarafa yönlendirmeye çalışmaktadır (Girard, 2003, s. 13). Ortada bir
kurban olmasa şiddet en kör haliyle ve sürekliliğiyle kaosa sebep
olacaktır. Şiddetin akıldışı oluşu kendi başına bir tartışma konusu
olmakla birlikte Girard için asıl önemli olan zincirleme bir mekanizma
olarak gördüğü şiddet sarmalına son noktanın konulmasının önemidir.
Yoksa ortada toplum diye bir şeyden söz etmek mümkün olmaz.
Tüm bu mekanizmanın temel unsuru olan kurban, baştan itibaren
belirlenmiştir ve denetim mekanizması ona göre tesis edilir. Şiddetin
yatışması, son bulması işlevini kurban üstlenir. Dolayısıyla şiddete son
vermek için şiddet kullanmaktan vazgeçilmez. Hatta bu bir
zorunluluktur. Şiddetin bitimsizliğini, tükenmezliğini engelleyecek bir
şeye ihtiyaç vardır. Girard’a göre herkes şiddetin son sözünü kendisi
söylemek istediğinden, hiçbir gerçek vargıya ulaşılmaksızın, bir
misillemenin ardından bir başkası gelir (Girard, 2003, s. 35). Karşılıklı
bitimsiz şiddet mekanizmasına şiddetten başka bir yolla karşı durmak
olanaksızlaşır. Girard’a göre böyle bir durumda kazanmanın ya da
yitirmenin önemi yoktur, kazanan hep şiddettir. Şiddet, bazen doğrudan
ve olumlu, bazen de dolaylı ve olumsuz olmak üzere olağanüstü bir
taklit etkisi yaratır. İnsanlar şiddete gem vurmak için ne kadar çaba
gösterirlerse onu o kadar beslemiş olurlar (Girard, 2003, s. 42). Bu
durumdan kaçış imkânsızdır. Açıkçası Girard düşüncesinde şiddetin
kutsal ile birbirinden ayrılmaz olan durumunun gerekçesi de tam da bu
imkânsızlık halinden ötürüdür. İnsanlar topluluk halinde yaşarken bir
başkası ile olan ilişkilerinde ancak kurban mekanizmasını kullanarak
şiddet tohumlarının gelişmesini engellerler.
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Bu mimetik durum şiddet ve kurban arasındaki ilişkinin temelini
oluşturur. Girard’ın saptanmamış mimetik şiddet dediği durum arkaik
dinlerden itibaren Hıristiyan ve Yahudi düşüncesinde de mevcuttur.
Ona göre her yerde aynı cinayet vardır, ancak İncil ya da Kutsal Kitap
mitlerden farklı olarak onları haklı görmek yerine haksız hatta cinayet
olarak kabul eder. Kurbanları, mitler gibi, suçlu olarak kabul etmek
yerine, İncil ve Kutsal Kitap onları suçsuz kabul eder (Girard, 2010, s.
180). Çağdaş dünyada ise kutsal ile şiddet arasındaki ilişkisellik
kopmuş onun yerine şiddet başka bir forma bürünmüştür.
Şiddetin mimetik olma özelliği bir yandan da intikam duygusunu
dikkate almayı gerektirir. Girard için intikam hem kolektif hem de
bireysel şiddet eyleminde sürecin bitimsizliğine gerekçedir. İntikamın
etkisiz kılınması kurbanın yardımı ile gerçekleşir. Gerçekten de
Girard’a göre şiddetin doğru tarafa yönlendirilmesi ile beraber intikam
alma işlemi sona erer. Bilindiği üzere intikam, sonsuz, bitmek bilmeyen
bir süreç oluşturmaktadır. Ne zaman bir topluluğun bir noktasında
ortaya çıksa, yayılarak tüm toplumsal bünyeyi sarma tehdidini yaratır.
Küçük toplumlarda, sonuçları hızla ölümcül duruma gelen gerçek bir
zincirleme tepkiyi kışkırtma rizikosu taşır. Misillemelerin her yerde
kesin bir yasak konusu olmasının sebebi budur (Girard, 2003, s. 20).
Kurban bu bitimsiz süreci sonlandırır. Diğer bir deyişle barışı ve
sükûneti sağlar. Bu sebeple kurucu şiddet olarak kurban benzersiz ve
kendiliğindendir.
Geçmişten farklı olarak günümüzde intikam tehdidini kurban
edimi yerine yargı sistemi bertaraf etmektedir. Ancak Girard’a göre
yargı sistemi intikamı ortadan kaldırmaz; bu sistemin yaptığı şey
gerçekte intikamı egemen ve kendi alanında uzmanlaşmış bir makamın
icraatına bırakılmış bir misillemeyle sınırlandırmaktır. Yargı
makamının verdiği hükümler her zaman intikamın son sözü olarak
verilir (Girard, 2003, s. 21). Dolayısıyla ortada intikam ilkesini
sonlandıracak bir yargı sistemi vardır ama bu sistem ödetme ilkesiyle
çalışır. Sonuç olarak ya bu ilke haklıdır ve adalet intikamla yerine
gelmektedir, ya da hiçbir yerde adalet yoktur (Girard, 2003, s. 21).
Yargı mekanizması rasyonel bir tarzda iş görür. Bu manada kurbanın
şiddet karşısındaki konumundan farklı olarak burada bedel ödeme soyut
bir adalet mekanizması ile işler. Kurban ediminde, kurban “asıl” kurban
olmadığı için bir intikamın hedefi değildir; yargı sisteminde ise şiddet
“asıl” kurbana uygulanmakla birlikte öylesine yoğun bir güç ve
yetkeyle uygulanır ki hiçbir rövanş olanağı yoktur (Girard, 2003, s. 30).
Yargı sistemi gücü doğrultusunda son sözü söyleyendir.
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Girard her ne kadar yargı sistemi ile kurban mekanizması
arasındaki farklılıkları ortaya koysa da insanın intikama karşı kendini
korumak için başvurduğu yöntemler arasında bir yakınlık bulur. O bu
yöntemleri üç grupta toplar: ilk olarak; intikam ruhunun, koruyucu
önlemler yoluyla kurban türü edimlere yöneltilmesi, ikinci olarak;
intikama karşı tazminat yoluyla uzlaşma, yargıç önünde düello gibi,
tedavi edici etkisi yine zayıf olan düzenleme ve engellemeler ve son
olarak da tedavi edicilikte eşi bulunmayan yargı sistemi (Girard, 2003,
s. 28). Dolayısıyla Girard’a göre intikamı önlemek için yeni bir şey
bulunmadıkça yargı sistemi eldeki en iyi mekanizma olarak iş görür.
Sonuç olarak yargı sistemi, sözcüğün dar anlamıyla dinsel olan
yordamlar gibi intikamı önlemek, ılımlılaştırmak, bertaraf etmek ya da
ikincil hedefe yöneltmek için çalışmak yerine, intikamı rasyonelleştirir,
Kendine göre kesip biçerek sınırlandırmayı başarır, tehlikesizce çekip
çevirerek son derece etkili bir şiddet tedavi tekniği ve ancak ikincil
olarak da önleme tekniği durumuna getirir (Girard, 2003, s. 30).
Girard’ın yargı sistemi ile şiddet arasında kurduğu ilişki kurbanın
yokluğuna bağlıdır.
Sonuç olarak; kurbanın gerek kültür gerek din gerekse şiddeti
yatıştırmadaki rolü birbirleriyle bağlantılı bir halde Girard’ın sisteminin
bütününü tesis eder. Kurbanın “her tür kötücül şiddeti üstüne çekerek,
ölümüyle bu şiddeti iyicil şiddete, barışa ve berekete dönüştürmesi”
(Girard, 2003, s. 133) bahsi geçen bütünlüğü göstermesi açısından
oldukça önemlidir.
Kurban ritüeli ile açığa çıkan şiddet her tür arzunun hem aracı,
hem nesnesi hem de evrensel öznesidir. Bu nedenledir ki ikame kurban
olmasa, belirli bir doruğun ötesinde şiddet de kültürel düzene
dönüştürülmese, her tür toplumsal varoluş olanaksızlaşırdı. Dolayısıyla
Girard’a göre, bütünüyle yıkıcı olan karşılıklı şiddet kısır döngüsü,
yerini ayinsel, yaratıcı ve koruyucu bir şiddete bırakmaktadır (Girard,
2003, s. 205). Kötücül şiddettin kurbanda odaklanması ve kurbanın
öldürülmesi ile birlikte iyicil şiddet biçiminde başkalaşması kurbanın
işlevini tanımlar. Girard’a göre toplum için kötü olan kutsal toplumdan
dışarı çıkınca iyi olur. Böylece salt kutsal olanın dili, mitik ve dinsel
olanın aslını alıkoyuyor, insanın şiddetini söküp alarak onu ayrı,
insansızlaştırılmış bir varlık haline getiriyor; yalıtılmaya gelmeyen,
ama değdiği nesnelere nüfuz edebilen bir tür “akışkan” yapıyordur
(Girard, 2003, s. 372-373).
Girard’a göre dinsellik her zaman şiddeti yatıştırmayı,
şirazesinden çıkmasına engel olmayı amaçlar. Dinsel ve ahlaki
tavırların şiddet dışı olma hedefi ilk başta modern insanın bakışına
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çelişkili gelse de genellikle şiddet aracılığıyla gerçekleştirilir. Kurban
ahlaki yaşamla dinsel yaşamı bir araya getirir. Modern dünyada şiddet
sorunu çözülmek isteniyorsa temel çözüm zorunlu olarak dinseldir.
Girard’a göre, yalnızca kurban düzeneğine ve keyfi kurbana karşı
kendiliğinden mimetik toplanmaya bağlıdır (Girard, 2010, s. 125).
Girard’ın mitlerden başlayarak insanın kültürel yaşamını nasıl
kurduğuna dair soruları kutsal ve şiddet bağlamında ele alması oldukça
yararlıdır. Kolektif şiddet ve intikam duygusuyla mimetik tırmanışı
kurban ile kontrol altına alma düzeneği diğer bir deyişle kültürün
kökensel devindiricisi olarak kurban düzeneğinin mekanik bir şey
olmadığı ancak Antonello’nun ifadesiyle rastlantıdan ve zorunluluktan
gelen sistemli olağan bir olayın söz konusu olduğunu vurgulamak
gerekir (Antonello, 13). Bu yöntem rastlantısaldır, çünkü türün içinde
bulunan şiddete yön vermek ve onu kontrol altında tutmak için ilkel
toplum tarafından bilmeden bulunmuş bir biçimdir; zorunluluktandır,
çünkü kimi temel hayvansal özelliklerine baktığımızda, ilkel
toplumlara en iyi uyum sağlama örneğini sunan kurucu bir düzenek
olarak kendini göstermektedir. Toplumsal öbeklerin giderek artan
karmaşasından korunmak için insanın gereksinim duyduğu (dil, töreler
gibi) simgesel biçimlerin yanında, yeni bilişsel araçlar ile toplumsal ve
kültürel uyum teknikleri bu düzenek sayesinde gelişecektir (Antonello,
2010, s. 13). Diğer bir ifade ile kurucu şiddet kültürel düzeneklerin
yaratılması ve devam ettirilmesini sağlayacaktır.
Antonello, Girard düşüncesinde kurban düzeneğinin mekanik bir
şey olmadığının üzerinde dursa da Byung-Chul Han onun gibi
düşünmez. Ona göre Girard’ın temel tezi olan mimetik rekabet meselesi
insanın Öteki’nin arzusunu taklit etmesi, başkalarının da sahip olmak
istediği şeye onun da sahip olmak istemesi ve bu sahiplenme
mimetiğinin şiddetli bir çatışma yaratması (Han, 2016, s. 21) anlamına
gelir. Girard’ın bu görüşü şiddetin özünü kavramaktan uzaktır (Han,
2016, s. 21). Çünkü ona göre şiddet olayları mimetik arzudan doğmaz;
kendi içlerinde, kendilerine ait bir değere sahip olan şeyler uğruna
girişilen kavgadan kaynaklanır. Bunlar asli ihtiyaçları karşılayan
şeylerdir (Han, 2016, s. 21). Han, mimetik teorinin para söz konusu
olduğunda hemen yanlışnacağını düşünür. İnsan parayı, başkaları da
sahip olduğu için arzulamaz. Para taklitçi arzuyla değer kazanmaz. Para
özel bir nesnedir, çünkü değerin kendisi’dir (Han, 2016, s. 22).
Yine intikam söz konusu olduğunda Girard’ın onu mimetik
teoriyle açıklamasına da karşı çıkar. Han, arkaik intikam pratiğinde
meselenin cinayetin taklidi olmadığını bizzat kendisi olduğunu savunur
(Han, 2016, s. 23). Han için öldürme işleminin içkin bir değeri vardır
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ve arkaik şiddet ekonomisine mimetik değil kapitalist bir ilke hâkimdir.
Ne kadar çok şiddet uygularsa, kişinin iktidarı bir o kadar güçlenir.
Ötekine karşı şiddet, insanın hayatta kalma şansını ve yeteneğini
çoğaltır. Ölümün üstesinden öldürmekle gelinir. İnsan böylelikle ölüme
hükmedeceği inancıyla öldürür (Han, 2016, s. 23). Mesele öldürmenin
kendisidir, mimetik arzu değildir.
Girard’ın şiddetin ancak kutsal aracılığıyla ya da din aracılığıyla
önlenebileceği tezine karşılık Han, dinselliğin buna indirgenmesinin
yanlışlığını ortaya koyar. Dinsel şiddet pratiğinin yalnız tepkisel ve
önlemsel değil aktif ve üretken olduğunun altını çizer. Şiddetin
yüceltici ve yükseltici yönüne atıf yapar (Han, 2016, s. 24).
Han’ın Girard eleştirisi kutsal ve şiddet arasında kurulan ilişkinin
tek yönlülüğüne yöneliktir. Şiddetin her şeye rağmen inatla sürmesi onu
bir anlam zeminine taşıma, belirli bir yerden tanımlama ve farklı alt
başlıklarla (ölüm güdüsü, kötülük problemi gibi) açıklama ihtiyacını
doğurur. Girard’ın bu derece geniş bir zeminde insanlık tarihinin
önemli kültür kavşaklarından hareketle şiddeti açıklaması oldukça
önemlidir. Ancak teorisi birçok yönden indirmeci bir bakış sunar.
Arkaik kültürlerin kutsalla ilişkisindeki şiddet eylemleri yalnızca
önleme ya da yatıştırma üzerine değil farklı gerekçelere de
dayanmaktadır. Şiddet güç duygusu yaratır. Ancak bu modern dünyanın
iktidar mekanizmasından oldukça farklıdır. Sonradan hiyerarşik bir
ilişkiler ağı yaratacak olan şiddet-güç ilişkisi arkaik toplum için
yalnızca tanrısal bir hüviyettedir. Ve Girard’ın düşündüğünün aksine
mimetik değil öldürmenin kendisi asıl gibidir. Eylemin kendisinde
rastlantı hâkimdir. Dolaysız bir iktidar mekanizmasından yola çıkarak
modern dünyanın karmaşık ilişkiler ağına mahsus şiddet sarmalını
tanımlamak ve çözümün dinselliğe dönüşte olduğunu söylemek yapının
kendisini dikkate almayan bir bakışın sonucudur.
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STIGMATA
Teoman AĞAR*
Özet
İnsan hayatını anlamlandıran en önemli şeylerden biri de elbette ki
sembollerdir. Nitekim bizler istesek de istemesek de hayatlarımızın pek çok
alanında onlara yer açmış durumdayız. Sadece bununla da yetinmeyerek onlara
görüntülerinin çok üstünde, bazen ona ait bazen de ait olduğunun aksine farklı
anlamlar yükleyerek onları temsil mekanizmasının bir parçası hâline de
getirmiş durumdayız. Nihayetinde artık üst üste gelmiş her gönye ve pergel
bizlere Masonluğu, birbirine ters olarak üst üste gelmiş her üçgen Yahudiliği,
terazi ve kılıç tutan her kadın heykeli adaleti, zeytin dalı taşıyan her beyaz
güvercin bizler için barışı sembolize etmektedir. Konumuz itibari ile ele
alacağımız sembol ise haçtır. Hıristiyanlığın temel sembolü olan haç elbette ki
tek bir formda kalmamış, üzerinde küçük oynamalar yapılarak farklı anlamlar
kazandırılmıştır. Latin Haçı, Yunan Haçı, Petrus Haçı, Papalık Haçı, Gamalı
Haç vb. bu duruma örnek verilebilir. İsa’nın üzerinde can verdiğine inanılması
onu kilisenin bir parçası haline getirmiş, böylelikle de kilisenin ana sembolü
olmuştur. Haç, maddesel anlamını öylesine yitirmiştir ki önceden beri var olan
bu işaret artık insanlar için sadece Hıristiyanlığı çağrıştırır hâle gelmiştir.
Temelde bir işkence ve ceza aracı olan haçın bu denli önemli bir sembol
olmasının nedeni ne kadar açık olsa da bazı insanların Tanrısal kudretle haça
gerilmiş İsa’nın yaralarını taşıyor olduğuna inanması veya inanılması ise
açıklanması daha güç bir durumdur. Çalışmamızda görüntüsünde katedrallerin,
kiliselerin yapıldığı, adına örgütlerin kurulduğu, üzerindeki ufak bir
değişiklikle ulusal kiliseleri sembolize ettiği, kimilerinin şeklini bedenlerine
kazıttığı, üzerinde acı ekmek isteyen insanların olduğu, İsa ile aynı yaraları
paylaşmanın gururuna inanan insanların var olduğu “haç” sembolünün; sembol
hâline gelmeden önceki madde durumu, sembolleşmesi ve zihinde imgeleşerek
bedende yer etmesi ile Stigmata ve Stigmatlar/Stigmatistler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Haç, Çarmıh, İstavroz, Stigmata, Stigmat.

Abstract
The symbols are naturally one of the most significant things in human life.
Thus, whether we want it or not, we have made room for them in many areas
of our lives. Also, we are not content with that so we have made them to be a
part of the representation mechanism by attributing different meanings on them
above their pictures; sometimes this meanings belong to them or not.
Ultimately, when every miter and compass overlapped symbolizes Masonry,
every triangle come upside down against each other symbolizes Jew, the lady
holding scales and sword symbolizes justice and a dove with olive branch is a
symbol of peace. As of our topic, we will discuss the symbol of Cross. The
cross which is the basic symbol of Christianity hasn’t naturally remained as
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi Yüksek Lisans
Öğrencisi, İzmir/Türkiye, e-mail: e-posta: teomanagar@gmail.com
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single form and different meanings were gained by making small alterations on
it. As an illustration; Latin Cross, Greek Cross, Petrus Cross, Papal Cross,
Fylfot Cross etc. The belief that Jesus died on it made him a part of the church,
thus it has become the main symbol of the church. The cross has lost its material
meaning that this pre-existing sign has evoked Christianity at the moment. Even
though the reason of the significance of the cross which is actually an
instrument of torture and punishment is clear, it is difficult to explain that some
people believe that it has the wounds of Jesus who was crufied with divine
strength. In our work we see the symbol of the “cross” which symbolizes
national churches with small alteration, the cathedrals, churches were built, the
organizations established in the name of it. Also, some people dig the shapes of
it into their bodies to be existed sufferers and there are people who believe in
the pride of sharing the same wounds with Jesus. Stigmata and Stigmats will be
discussed with the material status of the “cross” before becoming a symbol, the
symbolization and imagery of it.
Key Words: Cross, Crucifix, Cross-piece, Stigmata, Stigmat.

1. Haçın Tarihsel Kökeni
1.1. Bir İşkence Aracı Olarak Haç ve Tarihi
Haç, Türkçe’ye Ermenice’den geçmiş,1 aslı “Khac” olan
Ermenice bir kelimedir.2 Türkçeye giren istavroz kelimesinin kökeni ise
Grekçe stavros kelimesine dayanmaktadır.3 Haç şeklindeki darağacını
ifade eden çarmıh ise Farsça çehâr mîh olan, Türkçe’de dört çivi
manasını karşılayan bir kelimedir.4
Bir sembol olarak haçın İsa’dan önceki tarihinden bahsedecek
olursak bu konuda net bir saptamadan söz etmek mümkün
olmayacaktır. Fakat şu bilinmektedir ki eşit kollu haç Sümer ve Asur
kültüründe Gök Tanrısı Anu’yu sembolize ederken,5 söz konusu haç bir
işkence yöntemi olduğunda ise bunun Fenikelilerce yaygın olarak
kullanılması da onun ne kadar eski bir yöntem olduğunu açıkça
göstermektedir.6
Çarmıhı en yaygın kullananlar ise Perslerdi. Bu uygulamanın
Perslerde bu kadar yaygın olmasının sebebiyse suçlunun toprağa
Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Bilimleri Yayınları, 1. Baksı,
Konya, 2005, s. 273.
2 Mehmet Zeki Canan, Din ve İnanç Sözlüğü, Fatik Gençlik Matbaası, İstanbul, 1983,
s. 68.
3 Mahmut H. Şakiroğlu, “Haç”, DİA, Cilt:8, 1993, s. 230.
4 Günay Tümer, “Çarmıh”, DİA, Cilt:8, 1993, s. 522.
5 Aydın, s. 273.
6 George Ryley Scott, İşkencenin Tarihi, çev. Hamide Koyukan, Dost Kitabevi
Yayınları, 1. Baskı, Ankarara, 2001, s. 165.
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değmiyor olmasıydı. Böylelikle suçlunun tanrı Ormayed’e adanan
toprağı kirletmesi önlemiş oluyordu. Bu yöntemi Mısır ve Kartaca’da
uygulayarak Akdeniz dünyasıyla tanıştıran Büyük İskender oldu.7
Örneğin I. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi Plutarkhos, Büyük İskender
döneminde bu cezadan bahsetmektedir.8 Ayrıca Büyük İskender’in
yoldaşlarından biri9 (bazı araştırmacılara göreyse gizli aşkı) olan
Hephanios’un ani ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru da çarmıha
gererek cezalandırıldığı bilinmektedir.10
Romalılar ise bu yöntemi Kartacalılar’dan öğrendi.11 Fakat
kuşkusuz ki İsa’yı germekle çarmıhı bu kadar ünlendiren de
sembolleştiren de Roma oldu.
Roma yasalarına göre sadece köleler ve yabancılar çarmıha
gerilerek cezalandırılırdı. Roma vatandaşları ise hırsızlık, yol kesme
gibi büyük suçlar ve ihanetler işledikleri takdirde vatandaşlıklarını
kaybeder ve çarmıha gerilebilirdi.12 Söz konusu Roma
İmparatorluğu’nda çarmıha germe cezası sadece suçlunun yok
edilmesine yönelik değil aynı zamanda ibret alınması için de tercih
edilen bir cezalandırma yöntemiydi. Bunu destekleyen açık kanıt ise
cezanın halkın gözü önünde gerçekleşmesiydi.13 Kudüs’te ağaç sıkıntısı
olduğu düşünülürse de kirişlerin ve çarmıhların tekrar tekrar
kullanılmış olması muhtemeldir bir durumdur.14
Suçlu çarmıha ip ve çiviler yardımıyla gerilir, eğer yaşıyorsa
uzun süren bir ölüme terk edilirdi.15 Ölüm yavaş ve dayanılmaz biçimde
acı verici olurdu. Kimi zaman suçlulara yiyecek ve içecek verilerek
iyice uzatılan, günlerce devam eden bir işkence biçimiydi bu.
Zulmedenin ya da celladın habisliğine veya kinciliğine göre ıstırap daha
da artırılabilir veya şiddetlendirilebilirdi. Bazen bacaklar ağır darbelerle
kırılır, yüz ve göğüs kancalı aletlerle yırtılır, gövde sivri uçlu sapalar
veya kazıklarla delik deşik edilirdi. Bazen anal yoldan veya cinsel
Josh Mc Dowell, Diriliş Gerçeği, çev. Fikret Böcek ve Düzgün Aral, Zirve Yayınları,
2. Baskı, İstanbul, 2011, ss. 56-57.
8 Plutarkhos LXXV.
9 Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, çev. Suat Kemal Angı, Dost Kitabevi
Yayınları, 2. Baskı, Ankrara, 2005, s. 116.
10 F.J.M.P. Somville, P.L.O. Broos and R. Van Hee, “Some Notes On Medical Liability
In Ancient Times”, Acta Chirurgica Belgica, Volume: 110, 2010, p. 407.
11 Mc Dowel, s. 57.
12 Kadir Albayrak, “Dinsel Bir Sembol Olarak Haç’ın Tarihi”, Dini Araştırmalar,
Cilt:7, Sayı:19, 2004, s. 111.
13 Freeman, s. 490.
14 Shimon Gibson, İsa’nın Son Günleri, Şenocak Yayınları, İstanbul, 2010, s. 99.
15 Albayrak, s. 110.
7
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organa sopalar sokulup çıkarılırdı. Bir diğer yöntem de böcekleri
çekmek için yüze bal sürmekti.16 Eğer suçlu haça gerilmeden önce
ölmüşse bu kez de cesedi kuşlara yem olarak sunulurdu.17
Tüm bu anlatılanlar göstermektedir ki haça germe ile suçlu
görülen kişinin sadece acı çekmesi değil aşağılanması da hedefteki
temel prensiptir. Böylece bu ceza güçlü bir caydırıcı etkiye sebep
olmaktaydı.
1.2. İsa’nın Haçı
İsa, faaliyetlerinin belki de daha çok başlarındayken Romalı
askerler tarafından tutuklanmıştı. Askerler onu Başkâhin Kayafa’ya
getirmiş ve görevi sanıkların suçunu yargılamak olan Sanhedrin üyeleri
onu olağan dışı bir saatte; gün doğmadan yargılamaya başlamıştı.
Sanhedrin üyeleri İsa’yı köşeye sıkıştırabilmek için pek çok soru
sormaktaydı. Amaç halkın isyanına neden olmayacak bir gerekçe ile
İsa’yı ortadan kaldırmaktı. İsa’nın “Yüce Olan’ın oğlu olduğunu” kabul
etmesi onun sonunu getirmiş, Sanhedrin küfür suçu gerekçesiyle İsa
ölüm cezasına çarptırılmıştı.18 Bu cezanın uygulanabilmesi içinse İsa
vali Pilatus’a götürülmüştü.19 Çünkü Romalı valiler görev yaptıkları
bölgede savaş zamanında olduğu gibi barış zamanında da ölüm cezası
verme yetkisine sahiptiler. “İsa hiçbir kurumsal güç odağı olmamasıyla
Yahudi dünyasında kolay bir kurbandı.”20
Suçlu çarmıha gerilmeden önce (nadiren öldükten sonra) mutlaka
kırbaçlatılırdı.21 Bu işlem “flagrum” denilen, uçlarında kurşun/kemik
parçalar bulunan deriden yapılmış bir kırbaç ile yapılırdı. Bu kırbaç
öylesine vahşi bir araçtı ki Roma kanunlarında bir Romalı’nın flagrum
ile kırbaçlanması yasaktı.22 Vali Pilatus da Yahudilerin kin ve nefretini
dindirmek, muhtemelen de sadece kırbaç cezasıyla İsa’yı ölümden
kurtarmak için kırbaçlattı; fakat kin ve öfke bitmek bilmiyordu. İsa’yı
gören kâhin ve görevliler "Çarmıha ger, çarmıha ger!" diye
bağırıyordu.23 Aslında çarmıha germe bir Roma ceza yöntemiydi ve bu
yöntem Yahudilerce onaylanmıyor; ceza yöntemi olarak boğma, yakma
16

Scott, s. 166.
Albayrak, s. 110.
18 Teoman Ağar, Hıristiyanlığın Doğuşu ve Yayılması, Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, (Lisans Tezi), İzmir, 2014, s. 32.
19 Yuhanna 18: 28-31.
20 Freeman, s. 563.
21 Scott, s. 165
22 Kenneth E. Stevenson ve Gray R. Habermas, İsa’nın Kefeni, çev. Dominik Pamir,
Müjde Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2004, s. 54.
23 Yuhanna 19: 1-6.
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ve kelle uçurmayı kullanıyorlardı.24 Fakat Yahudiler, krallık iddiasında
bulunan İsa’yı bir haydut, bir hırsız gibi muamele görüp hakaretle
ölmesini istiyorlardı.25 Pilatus ise, "O'nu siz alıp çarmıha gerin! Ben
O’nda bir suç bulamıyorum” dedi ve onu Yahudilere teslim etti.26
Haç direğini infaz meydanına kadar suçluya taşıtmak, her
zaman yaptırılan bir uygulamaydı.27 Yuhanna İncili’nde İsa gerileceği
çarmıhı kendisinin taşıdığı anlatılırken,28 diğer üç sinoptik incilde ise
İsa’nın haçı yoldan geçmekte olan Kireneli Simun taşıtıldığı
anlatılmaktadır.29
Özetle İsa, iki veya üç yıl gibi kısa bir aleni faaliyetten sonra,
Yahudi şerefinin kini ve düşmanlığı sebebiyle genel kanıya göre Nisan
ayında,30 Kudüs surlarının dışında adı kafatası manasına gelen
Golgota’da muhtemelen sabah saatlerinde çarmıha gerilmiştir.31
“Ancak İsa’nın onursuz sonu yüzyıllar boyu açıklanamadı.”32 Pavlus
bile çarmıha gerilmiş bir İsa’dan söz etmenin “Yahudiler bunu
yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık” olduğunu söylemiştir.33
2. Kutsal Stıgmalar
2.1. İsa’nın Kutsal Yaraları
Uzmanların çoğu, haça gerilmenin doğal bir sonucu olarak
İsa’nın boğularak öldüğünü savunmaktadır.34 Fakat bilim insanları
İsa’nın tam olarak neden olduğu konusunda tartışmaya devam etseler
de inanlılar için kutsal olan gayet görünür yaralardır; “Kutsal Yaralar”.
Bu yaralar aynı zamanda İsa’nın ıstırabını anlatan Çile Haçı (cross of
passion) idi.35

24

Gibson, s. 94.
Ernest Renan, İsa’nın Hayatı, çev. Ziya İhsan, M.E.B. Yayınları, 2. Baskı, Ankara,
1964, s. 271.
26 Yuhanna 19: 6-7.
27 Scott, s. 165.
28 Yuhanna 19:17;
29 Matta 27: 32; Markos 15: 21; Luka 23: 26.
30 K. Bihlmeyer ve H. Tuchle, I-IV. Yüzyıllarda Hıristiyanlık, çev. Antun Göral, Güler
Matbaası, İstanbul, s. 16.
31 Ağar, s. 33.
32 Gibson, s. 106.
33 Korintliler 1:23; Gibson, s. 106.
34 Stevenson ve Habermas, s. 163.
35 Ahmet Gül, Haçın Hıristiyan Teolojisindeki Yeri ve Önemi, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya, 2005, s. 31.
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Anlatıldığına göre haça gerilen İsa’nın el, ayak ve göğsünde
olmak üzere toplamda beş yara izi vardı.36 Bu yaralar İsa dirildikten
sonra bile yerli yerinde durmaktaydı; “Onikiler'den biri, diye anılan
Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, ‘Biz
Rab'bi gördük!’ dediler. Tomas ise, ‘O'nun ellerinde çivilerin izini
görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi
böğrüne sokmadıkça inanmam’ dedi. Sekiz gün sonra İsa'nın
öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar
kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, ‘Size esenlik olsun!’ dedi. Sonra
Tomas'a, ‘Parmağını uzat’ dedi, ‘Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy.
İmansız olma, imanlı ol!’ Tomas O'na, ‘Rabbim ve Tanrım!’ diye
yanıtladı.”37
2.2. Stigma ve Stigmatistler
Stigmata, Yunanca Stigma (στίγμα) tekilinden gelmekte olup,
damga veya yara yeri anlamına gelmektedir.38 Demirle yapılan
mühürlenmeyi ifade etmek için kullanılan stigma, daha çok sığır ve
kölelerin kime ait olduğunu belirlemek için kızgın demirle yapılan bir
işlemdi. Yine eskiden bazı doğu ülkelerinde askerlerin de bu şekilde
damgalandığı ifade edilmektedir. Ancak Stigmata’yı antik dinî anlamda
kullanan ilk kişi Heredot’tur. O, dinlerdeki dövme (tattooing)
uygulamasını izah etmek için bu ifadeyi kullanmıştır. Bu aynı her
şeyiyle Tanrı’ya ait olduğunu gösteren “kutsal kölelik”i de ifade
ediyordu.39
Söz konusu Hıristiyanlık’ta ise Stigmata, İsa’nın yaralarını ifade
etmektedir. Bireysel olarak Stigma’ya sahip olan kişilereyse
“Stigmatik” ya da “Stigmatist” denmektedir. Bu acı ve izleri Tanrısal
seçilmişliğin bir işareti olarak kullanan her ne kadar Assisili Francis
olduğu iddia edilse de Hıristiyanlık’taki Stigmatist’liğin geçmişi kimi
araştırmacılar tarafından Pavlus’a dayanmaktadır.40 Pavlus
Galatyalılar’a yazdığı mektupta İsa’nın haçı ve yaraları için şu sözleri
kullanmıştır; “Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka
bir şeyle asla övünmem. O'nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için
ölüdür, ben de dünya için… Bundan böyle kimse bana sorun

Cengiz Batuk, Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi, İz Yayıncılık, İstanbul, 2012,
s. 19.
37 Yuhanna 20: 24-28.
38 Suat Sinanoğlu, Yunanca-Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
1953, s. 23.
39 Batuk, ss. 237-238.
40 Batuk, ss. 236-239.
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çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum.”41
Pavlus Tanrı tarafından seçilmişliğinin bir işareti olarak bu yaraları
kullanırken bu mektubu tutkulu ayinlere düşkün bir topluluk olarak
bilinen ve “Kutsal Kölelik” için el, ayak ve boyunlarını damgalayan
Galatyalılar42 için yazması da gayet manidardır. Nitekim Galatlar her
ne kadar Yahudileri içinde barındıran bir topluluk olsa da esas itibari
ile Kybele tapımına sahip bir topluluktu.43 Bu nedenle de Pavlus’un
buradaki anlatısı gerçek anlamdaki yaralar değildi. O Şam Vizyonu’nu
yaşamış biri olarak, bu yaraların ruhen ve kalben taşınması gerektiğinin
önemini vurgulamak istiyordu.
Ancak her ne kadar İsa’nın yaraları anlamında Stigmata’yı
kullanan Pavlus olsa da, gerçek anlamda Stigmata ile özdeşleşen isim
Assisili Francis olmuştur.44
“Zengin ve asil bir aile çocuğu olan Fransua, buna rağmen
fakirliği bir hayat tarzı olarak seçmişti. O, İsa gibi çok sade bir hayat
sürmeyi hedeflemiştir. Sade bir yaşam tarzını seçmesindeki maksat,
İsa’nın ve havarilerinin çektikleri acı ve sıkıntının aynısını çekmek ve
onların yaşadığı gibi fakirlik yaşamaktı. Bunun için de dünya adına
bütün zevklerden kendisini soyutlamıştır. İnsanlar, o dönem
ruhbanlarının hiç de alışık olmadığı bu yeni yaşam tarzını benimsemeye
ve onun yolunda ilerlemeye başladılar.”45 Assili Aziz Francis aynı
zamanda bir cemaatin de öncüsü olmuş ve dönemin Papası olan III.
İnnocentius (1198-1216) ile görüşerek Fransisken tarikatının da
kurucusu olmuştu.46
Anlatılanlara göre Francis ölümünden iki yıl önce Paskalya
orucu tutarken bu vizyonu yaşar. Vizyon esnasında ellerini iki yana
açmış bir şekilde havada duran bir melek görür. Ancak sonradan bunun
bir melek değil çarmıha gerilmiş vaziyetteki İsa’nın kendisi olduğunu
anlar. İsa çarmıhın izlerini Francis’in bedenine nakşeder.47 Vecd

Galatyalılar 6: 14; 17.
Batuk, ss. 237-238.
43 Mehmet Ali Kaya, Anadolu’daki Galatlar ve Galatya Tarihi, İlya Yayınları, 3. Baskı,
İzmir, 2010,ss. 311-319.
44 Batuk, s. 237.
45 Abdülkadir Kurt, Hristiyanlık Tarihinde Fransisken Tarikatı, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya,
2012, ss. 43-44.
46 Kurt, s. 45.
47 Batuk, ss. 241-242.
41
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halinden çıkan Francis dayanılmaz bir acı hisseder; bu kanayan elleri,
ayakları ve böğrünün acısıdır.48
Elbette ki kilise tarihinde çok sayıda stigmatist olmuştur, ancak
belki de son zamanlarda içlerinden en ünlü olanı adına yaklaşık 33
ülkede 378 civarında dinî grup kurulan Pietrelcina’lı Peder Pio kadar
ünlü değildir.49
25 Mayıs 1887’de dünyaya gelen Padre Pio, 1910 yılında dinî
görevine tayin edilmişti.50 İsa’nın yaralarını ilk kez 21 Eylül 1918
yılında alan Padre Pio öldüğü 22 Eylül 1968 yılına kadar bu yaraları 50
yıl boyunca taşımıştır. Anlatılanlara göre O, İsa’nın çarmıha gerildiği
gün olduğu kabul edilen Cuma günleri yaraları vasıtasıyla yüklü
miktarda kan kaybeder ve İsa’nın dirildiği gün olarak kabul edilen
Pazar gününe dek ölü gibi cansızlaşırdı, Pazar günü ise yeniden kendine
gelirdi.51
Yine Padre Pio kadar ünlü olan stigmatistlerden biri de Therese
Neumann
(1898-1962)’dır. 1926 yılının oruç ayında ‘Kutsal Yaralar’ı alan
Therese, ölünceye dek kanlı gözyaşları ile bu yaraları taşımıştır.52
Sadece 1894’e kadar olan süreçte 321 stigmatistten
bahsedilmektedir ve bu sayı artarak günümüze kadar gelmektedir.53
Sonuç
Döneminde ölümlerin en aşağılayıcısı olarak görülen çarmıha
gerilme ve aşağılık bir ölüm makinesi olan çarmıh gerekse Roma’da
gerekse Roma’nın kullanımından önceki dönemlere ait eski
topluluklarda da ölümlerin en kötüsüydü. Ancak İsa’nın çarmıh
üzerinde can verdiğine inanılması onu inancın bir sembolü hâline
getirmiştir. İnanlılar bununla da yetinmeyip çarmıhı mistik hayatın bir
Renée Zeller, Aziz Fransua, çev. Deminik Pamir, Güler Basımevi, İstanbul, 1977, s.
64.
49 Franciszek Mroz, “On the Footprints of Saint Padre Pio of Pietrelcina”, Pregrinus
Cracoviensis, Volume:13, 2002, p. 154.
50 Michael A. Di Giovine, “Rethinking Development: Religious Tourism To St. Padre
Pio As Material And Cultural Revitalization In Pietrelcina”, Preliminary
Communication, Volume:58, Number:3, 2010, s. 276.
51 Joan Carrol Cruz, Efkaristiya Mucizeleri ve Azizler’in Hayatlarında Efkaristiya
Harikaları, çev. Vincenzo Rino Succi, Ohan Matbaacılık, 1. Baskı, İstanbul, 2003, ss.
165-166.
52 “Therese Neumann (1898-1962) Mystic, Stigmatist and Victim Soul” Biography,
http://www.mysticsofthechurch.com/2009/12/therese-neumann-mystic-victimsoul.html, (04.01.2016).
53 Cruz, s. 167.
48
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parçası olarak da kabul etmişler ve bu konudaki en önemli mistik grup
ise stigmatlar olmuştur.
Katolik Kilisesi içerisindeki önemli mistik gruplardan olan
stigmatların en eski geçmişi kimi araştırmacılar tarafından Pavlus’a
kadar
dayandırılmış
olsa
da
Stigmata,
Assisili Aziz Francis ile tam manasıyla mistik bir olaya dönüşmüştür.
Modern tıp Francis’in Purpura (ITP) hastalığına yakalanmış
olabileceğini iddialar arasında bulundururken Padre Pio gibi kimi
vakaları ise yapılan tüm tıbbi tarama, test ve muayenelere rağmen tıbbi
olarak herhangi bir tanımlamaya oturtamamıştır.
Zaman içerisinde çok sayıda stigmat duyulurken ve duyulmaya
devam ederken Kilise bu konuda gereken özen ve hassasiyeti göstermiş
ve göstermeye devam etmektedir. Öte yandansa bu mistik olay belirli
isimlerle zaman zaman kendisini dünya çapında duyurmayı
başarmaktadır.
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KAMUSAL TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA ÇEVRİMİÇİ
YÖNELİMLER: TRT ÖRNEĞİ
ONLINE TENDENCIES IN PUBLIC TELEVISION
BROADCASTING: TRT SAMPLE
Birgül TAŞDELEN & Ersin DİKER
Özet
Bu çalışma Türkiye’de sayısal televizyon yayıncılığında yaşanılan yeni
dönüşümlerin kamusal yayıncılık üzerindeki etkilerini incelemektedir.
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren telekomünikasyon ve internet
altyapısı alanında yaşanan gelişmeler televizyon yayıncılığının doğasını da
değişmiştir. Televizyon yayıncılığındaki sayısallaşmanın analog yayıncılıkta
yaşanan program sıkıntısını ortadan kaldırmasına ek olarak Facebook, Twitter
gibi toplumsal paylaşım ağları ve YouTube, Video-Egg, Dailymotion gibi
video paylaşım alanlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte televizyon kuruluşları
da yeni bir sosyal dönüşümün içerisine girmiştir. Televizyon yayınlarının
internet ve sosyal medya ile dönüşümü, televizyon kuruluşlarının içeriklerini
Facebook, YouTube ve Twitter gibi çevrimiçi ortamlar aracılığıyla
iletebilmesini mümkün kılmıştır. Bu çalışmada kamusal televizyon
yayıncılığının sosyal medya ortamıyla kurduğu ilişki ve bu yakınsama etrafında
oluşan yeni yönelimler, yapısal değişiklikler üzerinde durulacaktır. Çalışmada
Türkiye’de kamusal yayıncılık yapan TRT televizyonun kendisini internete,
mobil hizmetlere ve etkileşimli lokasyona yönelik geliştirdiği yapıyı analiz
edebilmek amacıyla kurumun sosyal medya platformları içerik analizi
yöntemiyle incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Televizyon Yayıncılığı, Kamu Hizmeti Yayıncılığı,
Sosyal Medya, İnternet Teknolojileri.

Abstract
This study examines the effects of new transformations in digital television
broadcasting on public broadcasting in Turkey. Since the last quarter of the
twentieth century, developments in the field of telecommunication and internet
infrastructure have changed the nature of television broadcasting. In addition to
the fact that digitization in television broadcasting removes the inconvenience
of live broadcasting in analog broadcasting, TV establishments have entered a
new social transformation with the emergence of social sharing networks like
Facebook, Twitter and video sharing sites like YouTube, Video-Egg, and
DailyMotion. The transformation of television broadcasts with the Internet and
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social media has made it possible for television organizations to communicate
their content through different interfaces, such as corporate web sites, social
media, and user interaction The transformation of television broadcasts via the
internet and social media has made it possible for television organizations to
transmit their content via online media such as Facebook, YouTube and Twitter.
In the study, institutional social media platforms will be examined by means of
content analysis the TRT television, which is public broadcasting in Turkey, in
order to analyze the developments it has developed for internete, mobile
services and interactive location.
Key Words: Television Broadcasting, Online Public Service Publishing, Social
Media, Internet Technologies.

Giriş
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren Türkiye’de ve
dünyada televizyon yayıncılığı iletişim kanallarının ve biçimlerinin
uluslararası boyutta yakınlaşmasına neden olmuştur. 1990’lı yıllarda
kişisel ve ticari amaçlar için kullanılmaya başlayan internetin diğer
iletişim araçlarının kapsamına girmesiyle yeni iletişim teknolojilerinin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çoklu ortam medyası ve büyük veriler,
medya şirketlerinin veri erişimini gözden geçirmeleri için yeni fırsatlar
sağlamaktadır (Zelenkauskaite, 2016: 1). İnternet iletişim kurma
biçimlerini aşamalı olarak kökten değiştirmiştir. Web tabanlı
teknolojilerin gelişim sürecini ilk olarak yığınsal bir araç (yılda 365 gün
erişilebilir, ancak etkileşimliliğin olmadığı kısacası World Wide
Web’in ‘okunabilir’ aşaması web 1.0), daha sonra kuruluşlar ve kişiler
arasında etkileşim kurmayı kolaylaştıran bir araç (etkileşimli ve
işbirlikçi platformlar aracılığıyla karşılık verebilme yetkisi ile anlam
değişikliğin yaşandığı aşama web 2.0) ve 2006 yılında hazırlanan,
günümüzde yaşayabildiğimiz WWW (World Wide Web)
teknolojilerinin en yeni sürümü olan 'Akıllı bir Web' (makinaları
düşünmek, yürütmek ve yorumlamak için yetkilendiren gelişmiş
özelliklere sahip daha etkileşimli ve dinamik bir aşama web 3.0) olmak
üzere üç sürümden oluşmaktadır (Victor ve Mohammed, 2016: 212).
2000’li yıllardan beri sayısallaşma, geniş bantlı internet erişim
ağı ve mobil telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilen etkileşimli eylemler
mevcut medya ortamının vazgeçilmez iletişim deneyimleri haline geldi.
Televizyon yayıncılığı da içerik aktarımı ve enformasyona ulaşım
konusunda geri bildirimin olmadığı geleneksel yayıncılığın aksine
sayısal dönüşümün etkisiyle izleyicisine içeriği değiştirebilme veya
tasarlayabilme olanağı sağlamaktadır. İnternet teknolojisinin televizyon
yayıncılığına sağladığı en büyük olanak olan etkileşim, televizyonun da
farklı şekilde konumlanmasına ve kullanılmasına neden olmaktadır.
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Son yıllarda, sosyal ağlardaki ve taşınabilir aygıtlardaki artış,
bilginin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve tüketilmesi konusunda
devrim yarattı. Bu yenilikçi evrim, bilhassa televizyon için geleneksel
bilgi yayılım taşıyıcılarına önemli zorluklar getirmektedir. Hem
akademik hem de sektörel araştırmalar, web 2.0 döneminin (iki yönlü
etkileşimin güçlendirici yönleri ve platformlar arasında daha esnek
gezinme vb.) özelliklerini TV uygulamalarına entegre etmek için
çalışmaktadır. Bu bağlamda, TV izleme deneyimi ile eşzamanlı olarak
sosyal ve etkileşimli özellikleri sunmak üzere İnteraktif TV1 ve sosyal
TV2 gibi yeni paradigmalar önerildi (HU vd. 2014: 10).
Televizyon endüstrisinde yaşanan bu yenilikler, etkileşimi
genişleterek çoklu ekran füzyon özellikleri de dahil olmak üzere
geleneksel TV izleme deneyimini büyük ölçüde zenginleştirdi. Bu
çerçevede, çalışmada Türkiye’de kamusal televizyon yayıncılığının
yeni medya ortamıyla kurduğu ilişki irdelenecek ve televizyon
endüstrisinde yaşanan yenilikler karşısında kamusal yayıncılığın
değişen çehresi üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada ilk olarak sosyal
platformların (yeni teknolojik donanımlara sahip iletişim uygulamaları)
hızlı bir şekilde ortaya çıkmasıyla kamusal televizyon yayıncılığında
yaşanan yeni yönelimler ve yapısal değişiklikler açıklanmaya
çalışılacaktır. Daha sonra içerik analizi yöntemi ile Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumunun (TRT) nin yeni medya platformları analiz
edilerek, kamusal yayıncılığın sosyal medya ile uzlaşımı online
yayıncılık anlamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda online kamu
hizmeti yayıncılığının demokratik ve katılımcı bir kamusal alan
oluşturulmasına izin vermediği, sadece içeriklerin internet ortamına
taşınmasıyla oluşturulmadığı sonucuna varılmıştır.
1.
Yükselişi

Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Sosyal Medyanın

Kamu hizmeti yayıncılığı, devlet ve toplum arasında bir alanda
var olan ve farklı toplulukların eşit temsilinin sağlanabildiği, iletişimsel
kamu alanının açılımı olarak işleyen bir yayıncılık anlayışı olarak kabul
edilmektedir (Alankuş, 2005: 106). Kamu yayın kurumu, programların
niteliği üzerinde yoğunlaşarak, izleyicilerine en fazla sayıda seçeneği,
en iyi kalitede sunmayı amaçlamaktadır. Kamu hizmeti anlayışına göre
İnteraktif Televizyon: İleti akış ve iletişim rollerinin değiştirilebildiği, isteğe bağlı
müzik ve televizyon programı dahil olmak üzere çevrimiçi alışveriş, internet
bankacılığı gibi hizmetlerin sunulduğu medya sistemidir.
2 Sosyal Televizyon: Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları televizyon ortamına entegre
ederek, izleyicilerin TV seti vasıtasıyla birbirleriyle etkileşime girmesine olanak
tanıyan platformdur.
1

312 | Kamusal Televizyon Yayıncılığı
yayıncılık bir toplumsal sorumluluğu içermektedir ve yayın
kurumlarının temel görevi kamusal enformasyon, kültür, eğitim ve
eğlence kaynaklarını geliştirmek ve toplumu kamusal tartışmalara dahil
etmektir.
Curran (1997: 177), kamu hizmeti yayıncılığında
izleyicinin/okuyucunun aktif olarak katılımının ve yayıncının temsil
aktörü gibi hareket etmesinin gerekli olduğunun altını çizmektedir.
Dolayısıyla bir özgürlük alanı oluşturan sosyal paylaşım ağlarının
ortaya çıkışıyla, kamu televizyonunun kamusal bir diyaloğa öncülük
etme çabalarına katkı sağlaması kaçınılmaz olacaktır. 1990’lı yıllardan
itibaren yayıncılık dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, devlet
müdahalesinin serbest piyasadan arındırılması olarak tanımlanan
deregülasyon süreciyle televizyon pazarının serbestleştirilmesi, giderek
çoğalan özel kanalların artan rekabeti ve yöndeşen iletişim çağına
geçişle birlikte büyük değişimlere açık hale gelmiştir (Ersin, 2007: 61).
Bu değişimler arasında çeşitli kitlelerin dahil edilmesi için kamu
hizmeti medyasının sosyal medya ve online içerik üretimiyle
birleştirme ihtiyacı yer almaktadır. “Sosyal”i televizyona sıfat olarak
eklemek, ağa bağlı platformların diyalog oluşturma ve yaratıcılık gibi
güçlü yönlerinin, yayın ağlarının kitle eğlencesi ve kitle etkileşim
yetenekleri ile örtüştüğü anlamına gelmektedir (Van Dijk ve Poell,
2015: 149).
Çoklu ortam içeriklerin akışı medyanın kaydedilebilir olma
özelliği ile başlamıştır. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hizmetleri
(SNS) ve YouTube ve Flickr gibi kullanıcı tarafından oluşturan içerik
hizmetlerinin ortak özelliği herkese sohbet, metin, blog, resim
gönderme ve kısa videoları gerçek zamanlı olarak dağıtma olanağı
sunmalarıdır (Cesar ve Chorianopoulos, 2008: 290). Kişisel bilgisayar
kullanımı için geliştirilen bu yeni nesil video siteler kullanıcı tarafından
oluşturulan içeriği görsel medyada paylaşma geleneğini başlatmıştır.
İnternetin kullanıcı türevli içerik3 fırsatı sunması aynı isteğin televizyon
içinde doğmasına neden olmuştur. İletilerin tek kaynaktan
biçimlendirilmesine dayanan geleneksel televizyon yerine alternatif
kullanıcının aktifliğini arttıran Web 2.0 uygulamaları sosyal iletişimi
mümkün kılan kullanıcı türevli içerik devrimini televizyon
endüstrisinde hızla yaygınlaştırmaktadır. 2016 Global Web Index
raporunun verilerine göre dünya genelinde 3,419 milyar insan internete
bağlanmakta ve 2,307 milyar kullanıcı aktif olarak sosyal medyada yer
Kullanıcı türevli içerik: Kullanıcının internet ortamında kendi isteğiyle veri ve içerik
üretmesi ve yayınlaması sonucu ortaya çıkmaktadır (Binark ve Löker, 2011: 10).
3
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almaktadır. Raporda Türkiye ile ilgili istatistiklere bakıldığında 79.14
milyonluk ülke nüfusunun 46.3 milyonunun internete bağlandığını ve
internet kullanıcılarının 42 milyonunun aktif olarak sosyal medyada yer
aldığı görülmektedir. Kullanıcıların yanında kurumsal olarak
televizyon şirketleri de yayıncılık faaliyetlerinde kullanıcı türevli
içeriklere önem vermektedir.
2.
Ortaklık

Kamusal Yayıncılık ve Sosyal Medya: Yeni Bir

Dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, sosyal
medyanın yükselişi, ulus devletlerin giderek artan çok kültürlü yapısı
kamuoyu ilkeleri ve söylemlerine bağlı olan kamu hizmeti
yayıncılığında yeni sunum biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Sayısal
yayıncılığa geçişle birlikte televizyon kuruluşlarının yeni iletişim
teknolojilerini merkeze almaya başladıkları ve hem özel hem de kamu
hizmeti yayın kurumlarının izleyici ile ilişki kurmanın taktiklerini (web
sitelerini online ortamlara dahil etmek, geribildirimlerin sağlanacağı
interaktif içerik yapıları sunmak gibi) geliştirerek yayınlarını
güncellemeye çalıştıkları görülmektedir.
Web 2.0'ın çevrimiçi alanları tekilden çoğula bir yapıdan
çoğuldan çoğula şeklinde bir ileti akışı ve daha fazla etkileşim
gerçekleştirdikleri için geleneksel kamu hizmeti yayıncılığından önemli
derecede farklılık göstermektedir. Kamu televizyonundaki yöneticiler
ve üreticiler, çoklu platform üretimini bir fırsat ve bir gereklilik olarak
algılamaktadır. Medya kuruluşları kendi içeriklerinde özellikle
Facebook, Twitter ya da Instagram gibi popüler platformların çevrimiçi
hizmetleri ve eşzamanlı/eşzamansız iki yönlü iletişim uygulamalarını
cesaretlendirerek yeni kullanıcılara ulaşmayı hedeflemektedir. Sayısal
dönüşümün etkisiyle birlikte kamu hizmeti anlayışına göre yayın yapan
televizyon kuruluşları Web 2.0’ın çevrimiçi formları kamuoyunun
görüşlerini televizyon programlarına dahil ederek kullanmaktadır.
Diyaloğun gerçekleştirilebileceği yeni iletişim alanları sunan online
kamusal yayıncılık ‘kitleleri kamusal tartışmalara dahil etme
zorunluluğu’ şeklindeki misyonunu göz ardı etmeden (Van Dijk ve
Poell, 2015: 149) izleyicisine çift yönlü iletişim platformu sunan ve
geleneksel yayıncılığın daha esnek daha modernleşmiş biçimidir. Bu
bağlamda, geleneksel kamusal yayıncılığın sınırlı kapasitesine kıyasla,
online kamusal yayıncılığın demokratik potansiyeli sayesinde, daha
büyük oranda rasyonel katılımcılık gerçekleşmektedir. Murru'ya (2009:
143) göre, çevrimiçi bağlamlarda, herkes potansiyel olarak neredeyse
sıfır maliyetle konuşmacı olabilmekte; dolayısıyla iletişim ve bilginin
her türlü sistem kontrolünden (ekonomik veya politik) bağımsız olarak
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serbest kalmasına neden olmaktadır. Kamusal yayıncılığın gelişmekte
olan sayısal medya teknolojilerine ve platformlara doğru genişlemesi
zor olsa da, yeni teknolojiler aracılığıyla çeşitli platformları kullanan
izleyiciye yararlı içerikler sunması önem kazanmaktadır (Iosifidis,
2011: 629). Van Dijk ve Poell’e (2015: 153) göre kamusal yayıncılık
ile sosyal medya arasındaki uzlaşı, kamu istasyonlarının kamuoyundaki
değerlere aykırı ticari rekabete ve teknik müdahalelere karşı, izleyici
katılımını öngörme potansiyelinden kaynaklanmaktadır.
Tek bir standart format ortamı ile yayın yapan hegomanik bir
medya sistemi olarak karakterize edilen televizyon, 21. yüzyılda
insanların yayını izlemek ve tartışmak için multimedya araçlarını
kullanabildiği yeni bir izleme özgürlüğü anlamına gelmektedir. Çoklu
ortam araçları tarafından çevrelenen izleyici televizyon izlerken, web
tabanlı medyaya bağlanmak için ikinci bir ekran (tablet bilgisayar, cep
telefonu vb.) tercih etmektedir (Tribbey, 2014). Bireyler televizyon
izlerken bu cihazları sosyal ağlarda gezinmek, izlenilen program
hakkında başkalarıyla sohbet etmek ya da maç skorlarını kontrol etmek
için kullanmaktadır (Wire, 2012).
Boeder’a göre (2005) 17. ve 18. yüzyılda başlayan kahvehane
söylemi yerini bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilen dijital anlatılara
bırakmıştır. 2010 yılından sonra kamusal yayıncılık da izleyici
kitlesiyle doğrudan bağlantı kurmak ve küresel bir kamusal alanın
oluşturulması amacıyla interaktif platformlara yönelerek kendisini
yeniden icat etmek zorunda kaldı. Platformların kullanıcılara görselişitsel ve yazılı içeriğin çevrimiçi üretimine ve dağıtımına engelsiz ve
ücretsiz erişimi ve program sırasında izleyicinin yorumuna yer
verilmesi şeklindeki uygulamalar izleyicinin içerik üretiminde işbirlikçi
olarak dahil edilmesini sağlamıştır. Kamusal yayıncılığın sosyal medya
ile gerçekleştirdiği ortaklık; 21. yüzyıla uygun şekilde halkla yeniden
bağlantı kurmak ve kamusal medyayı gerçekten kamusal hale getirmek
gibi bir takım amaçlara hizmet etmektedir.
Elektronik ağların kamusal alanı yeniden yaratma sürecinde en
büyük katkı geleneksel yayıncılığa göre daha yüksek düzeyli bir
etkileşimin sağlanmasıdır. Kullanıcıların mevcut içerikle ilgili
yorumları kurumun sayfasından ya da sosyal medya platformlarından
paylaşmaları ile etkileşim seviyesi artarak, programa yön verme imkanı
ortaya çıkmaktadır (Kırık ve Karakuş, 2013: 70). Bu bağlamda,
izleyicilerin bakış açıları, kullanıcıların programların içeriğini algılama
ve anlamlandırma yöntemleri hakkında canlı ve sürekli bir ölçüm ve
algılanan çoğulculuk derecesi hakkında geribildirim kaynağı haline
gelmektedir. Sosyal medya kullanıcıları, sosyal medya hesaplarından,
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televizyonda yayınlanan içeriğe eşzamanlı tepki vermektedir. Kamu
yayınlarının sosyal medya platformlarını günlük çalışmalarına dahil
etme süreci izleyici görüşlerinin eş zamanlı olarak değişen grafikle
ekranda gösterilmesiyle başlamıştır. Son zamanlarda, televizyon
kanalları yayın sırasında grafik kullanımı yerine ekranın üçte birinde
izleyicilerin tweetlerini yaygın olarak kullanmaktadır. Etkileşimli
uygulamalar aracılığıyla diğer medya kullanıcıları tarafından
tüketilebilecek özgün içeriklerin sunulması, katılımcının bakış açısını
kolaylıkla ve kamusal olarak ifade edebilecekleri kişisel ortamların
oluşmasını sağlamaktadır. Kamu yayıncıları mesleki uygulamalarına ve
programlama içeriğine Facebook ve Twitter sayfaları ya da Youtube
kanalları eklediğinde, ulusötesi ya da küresel bir kamusal alanın
oluşturulmasını sağlamaktadır. Bir diğer katkı ise sosyal medyada var
olan kurum bu yönüyle popülaritesini arttırmakta ve daha fazla
kullanıcıya ulaşabilmektedir (Kırık ve Karakuş, 2013: 71). Kamu
yayıncılığının sosyal medya ortamı ile kurduğu ilişki aracılığıyla
karşılıklı görüşme, serbest ve evrensel erişim temel kamu hizmeti
değerlerini beslemektedir. İçeriğin ulaşılabilirliği ve yayılabilirliği
kamuoyu değerlerinin tarafsız iletilebilmesini ve bu sayede televizyon
yayıncılığında yeni bir kamusal alanın oluşturulmasını sağlamaktadır.
Sonuç olarak bu çalışmanın genel amacı, kamu hizmeti içeriğini teşvik
etmek adına kamusal yayıncılıkta YouTube (popüler bir video
barındırma sitesi), Facebook (günümüzde en popüler sosyal ağ) ve
Twitter (kullanıcı sayısının giderek arttığı mikroblog) gibi ticari
platformların nasıl uyguladığının ortaya konulmasıdır.
3.

Araştırmanın Yöntemi

TRT’nin sosyal medya ortamındaki çevrimiçi stratejilerini
belirlemek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Merten’e
göre içerik analizi, “Sosyal gerçeğin belirgin içeriklerinin
özelliklerinden, içeriğin belirgin olmayan özellikleri hakkında
çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği araştıran bir yöntemdir”
(Akt. Gökçe, 2006: 18). Türkiye’de kamusal hizmet yayıncılığını
gerçekleştiren tek kurum TRT’dir. Dolayısıyla TRT evrensellik
anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini bir yurttaş olarak kabul edip,
çoğulcu bir yapı sergilemesi gerektiği için çalışmada içerik analizi
uygulanacak televizyon kanalı olarak kabul edilmiştir.
İncelenecek içeriklerin temini için elektronik ortamda Mozenda
programından faydalanılmıştır. TRT’nin sosyal medya platformları
Mozenda programı aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. Çalışmanın
incelenecek zaman aralığı da 24 Şubat 2017 ile 24 Nisan 2017 tarihleri
arası şeklinde belirlenmiştir. Mozenda programı üzerinden alınan ekran
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arayüzleri jpg formatında bilgisayara kaydedilmiştir. Kayıtların temini
için televizyon kanallarından herhangi bir talepte bulunulmamıştır.
4.

Verilerin Analizi ve Bulgular

Çalışma kapsamında elde edilen verilere ilişkin bulgular alt
başlıklar halinde aşağıda açıklanmıştır.
4.1.

TRT’nin Sosyal Medya Kullanımı

TRT’nin sosyal medya ile olan bağlantısı Tablo 1’de
gösterilmektedir. Tablo 1’de sunulan verilere göre TRT’nin sosyal
medyayı kurumsal olarak kullanmaya başladığı tarih Mayıs 2011’dir.
2017 yılında TRT’nin sosyal platformlar arasında 565.896 abone
sayısıyla en çok Youtube kanalıyla takip edildiği görülmektedir. Bu
sırayı 182.410 takipçi sayısıyla Facebook, 138.283 takipçi sayısıyla da
Twitter takip etmektedir.
Tablo 1. TRT’nin Sosyal Medya Kullanım Tablosu (Dikmen’in Star
TV ve Kanal D yeni medya platformları kıyaslama tablosundan
uyarlanmıştır).
TRT
Bağlı olduğu medya grubu
Web sitesi

Twitter

Facebook

Youtube

Adres

T.C. Başbakanlık
www.TRT.com.tr

Yayına giriş tarihi

1968

Adres

https://twitter.com/TRTtv

Katıldığı tarih

Eylül 2014

Takipçi sayısı

138.437 (2017 Nisan)

Tweet

3 0 .4 4 4 (2017 Nisan)

Adres

https://www.facebook.com/TRTTelevizyon

Katıldığı tarih

Mayıs 2011

Toplam beğenme

68.685 (2017 Nisan)

Adres

https://www.youtube.com/user/TRTTelevizyon

Katıldığı tarih

23 Mayıs 2011

Görüntüleme

536.235.115 (2017 Nisan)

Abone

570.460 (2017 Nisan)

Kaynak: Dikmen, 2017: 439.
Tablo 1’e göre TRT’yi 2017 yılında Twitter, Facebook ve
Youtube kanallarından takip eden toplam kişi sayısının 889.589’a
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ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla TRT’nin içerik yapılarını web
tabanlı uygulamalar doğrultusunda tasarlaması üzerine açık platform
kamu hizmeti medyasının televizyon izleme deneyimini diğer çevrimiçi
sağlayıcılardan daha kapsayıcı sosyal çerçevelerle derinleştirdiği
görülmektedir.
4.2.
Kamusal Yayıncılığın Çevrimiçi Platformlarla
Gerçekleştirdiği İşbirliği
Araştırmada elde edilen sonuçların ışığında, TRT Televizyonun
iki aylık süre içerisinde yaptığı paylaşımların sıklığının gözlemlenerek
çevrimiçi platformlardaki konumu ortaya konmuştur.
Şekil 1. TRT’nin 24 Şubat – 24 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Twitter
Platformu Üzerinden Yayımlanan İçerikler Ve Gönderilen İletilerin
Yüzdelik Dağılımı

Yorum;
646;
2,96%

Retweet;
4281;
19,60%

Like;
16915;
77,44%
Yorum

Retweet

Like

TRT’nin Twitter platformu üzerinden yayımlanan içerikler
değerlendirmeye alınmış ve bu ifadeler Şekil 1’de sunulmuştur. 24
Şubat – 24 Nisan 2017 tarihleri arasında TRT’nin halka açık katılımı
sağlayan sosyal medya platformlarında yapılan içerik analizi
sonucunda 273.494 adet ileti ve video girişi yaptığı anlaşılmaktadır.
TRT’nin Twitter hesaplarına bakıldığında toplam 21842 iletiden
%77,44’ünün like, %19,60’ının retweet ve %2,96’sının da yorumlardan
oluştuğu görülmektedir (Şekil 1). Kurumun çoğunlukla doğrudan tweet
atmayı tercih etmesinin yanında TRT’nin diğer kurumlarına ait Twitter
hesaplarından gönderilen iletileri de retweet ettiği görülmektedir.
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Şekil 2. TRT’nin 24 Şubat – 24 Nisan 2017 Tarihleri Arasında
Facebook Platformu Üzerinden Yayımlanan İçeriklere Yapılan
İzleyici Tepkisinin Yüzdelik Dağılımı

Yorum; Paylaşım;
190; 4,59%
172; 4,16%

Like; 3777;
91,25%
Yorum

Paylaşım

Like

Facebook içerik girişlerinde toplam 4139 iletinin %91,25’i
beğeniler, %4,59’unu yorumlar ve %4,16’sını ise paylaşımların
oluşturduğu görülmüştür (Şekil 2). TRT’nin gerek Facebook gerekse
Twitter hesaplarına bakıldığında bazı günlerde kullanıcı etkileşimi çok
yüksektir. Etkileşimin yüksek olmasının temel nedeninin gündeme
ilişkin önemli olayların (referandum süreci, milli bayram, diplomatik
ilişkiler gibi) yaşanması ve kullanıcıların gündemle ilgili tartışmalara
yönelik daha çok içerik oluşturmasıdır.

Şekil 3. TRT’nin 24 Şubat – 24 Nisan 2017 Tarihleri Arasında
Youtube Platformu Üzerinden Yayımlanan İçerikler ve İzleyici
Tepkisinin Yüzdelik Dağılımı
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Dislike;
28632;
11,57%
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Video
Paylaşım;
427; 0,17%

Like; 218454;
88,26%

Video Paylaşım

Like

Dislike

TRT’nin Youtube platformu üzerinden yayımlanan içerikler
değerlendirmeye alınmış ve bu ifadeler şekil 3’te sunulmuştur. Youtube
üzerinden toplam 247513 etkileşim olmuştur. Toplam etkileşimlerin
%88,26’sını beğeniler, %11,57’sini beğenmeme ve %0,17’sini ise
video paylaşımı oluşturmaktadır. TRT Televizyonun Youtube
kanalında paylaşılan videoların yorum kısmının kapatılmasından dolayı
izleyici yorumları yoktur ve bu yüzden çalışmaya dahil edilmemiştir.
Youtube sayfasına yüklenen video içerikleri genellikle TRT
televizyonlarında yayınlanan sinema, dizi film, müzik, haber vb.
program türlerinin bölümlerinden, fragmanlarından ve beğenilen
sahnelerin kısa videolardan oluşmaktadır.
Sonuç
TRT televizyonun Facebook, Twitter ve Youtube platformlarına
uygulanan sosyal medya içerik analizi sonucunda TRT’nin çevrimiçi
platformlarını televizyon içerik arşivlerine ulaşılmasını ve izleyicilerle
doğrudan bağlantı sağlamak için kullandığı anlaşılmaktadır.
Medya tüketimi ile ilgili yaşanılan güncel gelişmeler,
izleyicilerin özerkliğini ilan etmektedir. Geleneksel televizyon yayın
akışından bağımsız olmamakla birlikte internet ortamında izleyicinin
tükettikleri içeriği etkileme ve kendi başına içerik üretenleri ve
dağıtıcıları olma yetkisine sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Kamu yayıncıları, izleyici katılımını dijital çağda kilit bir strateji olarak
vurgularken, kamu hizmet değerlerinin önceliklendirilmesine daha
fazla önem vermektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak geleneksel
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medyada yayınlanan içeriklerin yeni medya tüketim alışkanlıklarına
adapte edilmesiyle yeni bir kamusal alanın oluşturulması sağlanmıştır.
İkinci ekran uygulamaları ile atılan tweetler, beğeniler ve paylaşımlar
aracılığıyla geniş bir kamuoyu katılımı ve dolayısıyla çok sesli bir
medya vatandaşlığı yapısına imkan tanımaktadır.
TRT’nin yeni medya platformlarıyla gerçekleştirdiği işbirliği
izleyicilere, kamusal önem taşıyan konularda bilgi, yorum ve
tartışmanın mümkün olan en geniş yelpazesine erişebilme fırsatı
sağlamakta ve toplumun her kesiminden gelen kişilerin sosyal medya
platformlarında sunulan mevcut temsillerle kendilerini tanımalarına ve
bu temsiliyetin geliştirilmesine ve şekillendirilmesine katkıda
bulunabilmelerine imkân tanımaktadır. Televizyon ve sosyal medyayı
birleştirmek, izleyici tepkileri hakkında geribildirimlerin alınmasını ve
kamuya açık bir söylemin oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak
hiyerarşik bir geleneksel yayıncılığın aksine çevrimiçi yönelimlerle
vizyonu somutlaşan kamusal televizyon yayıncılığı kullanıcıların
etkinliklerini sürekli izlemesini ve ani gelişmelere veya haberlere
eşzamanlı tepki vermelerini sağlayan daha açık ve katılımcı bir yayın
anlayışına sahiptir.
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GRAFİK TASARIMIN SANAT VE İLETİŞİM BOYUTU
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH OVER ART & COMMUNICATION ASPECT OF
GRAPHIC DESIGN
Gonca UNCU & Gülsüm ÇALIŞIR
Özet
Grafik tasarımı olgusu üzerinde iki önemli tartışma gerçekleşmektedir.
Bunlardan biri; grafik tasarımın sanatın bir dalı olduğu görüşü ve diğeri, satış
için bir reklam pazarlama aracı olduğunu düşünen iletişim-iş dünyası. Bu
noktada tasarımın sanatsallığı tartışmaya açık bir konumda olup, ‘Tasarım
nedir, ne içindir?’ sorusu akla getirmektedir. Grafik tasarım, tüketime açık bir
olgu olarak görülmesi ve bir sanat alanı olup olmadığını tartışılmaktadır.
Teknolojik gelişmeler sonucu görsel medyanın yaygınlaşması, göstergebilimin,
ikonların, sembollerin kısacası grafik bir dil ihtiyacının doğmasına neden
olmuştur. Grafik tasarım kavramı artık görsel iletişim tasarım kavramına doğru
kaymaktadır. Böylelikle toplumsal, sosyal ve kültürel olgular da bu kavramın
içine girmektedir. Dil ve kültür birer iletişim kodları olarak, sembolik bir
anlatıyla yazısız, sözsüz, mesajı bir görsele büründürmektedir. Sözlü ve yazılı
kültür hızla görselin gücü altına girmeye başlamıştır. Wittgenstein, yazıyı
okurken zihnimizde onların görüntülerini oluşturarak, düşündüğümüzden
bahsetmektedir. Görselin kendisi yazıya ihtiyaç duymaksızın mesaj haline
gelmektedir. Bu noktada ikon ve sembol dili görsel sanatlara yaklaşmaktadır.
Sanatta da belli bir problem ve bu probleme cevap olan bir mesaj ve görsel bir
sunum vardır. Bu sunum, sanatçının en çarpıcı şekilde mesajı izleyiciye
aktarmasıyla gerçekleşmektedir. Bu salt yaklaşım bağlamında artık
sözcüklerden resimlere değil, resimlerden sözcüklere giderek mesajı
algılamaktayız. Bu tartışmalar çerçevesinde grafik tasarımın sanat ve iletişime
olan yakınlığı ve bu kavramı tam olarak nerede durduğu, tanımlanmaya ihtiyaç
duymaktadır. Bu olgunun sanatsallığı ve iletişim boyu çok yönlü olarak
tartışılacak ve yerli yerine oturtulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, reklam, tasarım, grafik tasarım, görsel iletişim,
sanat, görsel sanat.
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Abstract
There are two different arguments over graphic design issue. The first, the idea
of graphic design is an art form and the second one, graphic design is a tool of
selling and marketing in business world. At this point, design itself is very
arguable in terms these main questions of ‘ What is art and what is art for?’
Graphic design is considered as a phenomenon mostly relating to consuming.
But at the same time thought that it is still a discipline of visual art.
Consequences of technologic developments and visual media caused a
necessity of graphic language such as semiotic, icons, symbols etc. Graphic
design is getting close to visual communication area. So, social and cultural
issues are becoming topics of visual design. Language and culture as
communication codes are wrapping a non-verbal message in a visual form.
Verbal and written culture is starting to fall under the power of visual imagery.
Wittgenstein cites that people are thinking by visualizing the words they read.
After a while, visual image became a message itself without any need of text.
Thus, iconic images and symbolism approach to visual art. There is a response
to a problem and a visual presentation in art. This presentation takes place as
reflecting the message to the audience in the most effective way. In terms of
this approach, message is no longer gotten from the words to the visuals, but
visual images to the words. In this context of arguments, the meaning of graphic
design in art and communication aspect and where it stands has to be defined.
Artistic and communication dimension of graphic design concept will be
examined and argued in multiple ways and try to be correctly positioned.
Key Words: Communication, advertising, design, graphic design, visual
communication, art, visual art.

Giriş
‘Grafik tasarım bir sanat mıdır?’
Bu soru, cevabı her dönem tartışma konusu olan bir sorudur.
Grafik tasarım eğitimi almış veya almakta olan pek çok kişiye yabancı
olmayacak bu soru hakkında farklı görüşlere ulaşılmaktadır. İdealist bir
tasarım öğrencisi elbette ki grafik tasarımın bir sanat olduğunu
düşünmektedir. Ancak aynı soru reklam ajansında deneyim sahibi bir
tasarımcıya sorulduğunda vereceği cevap farklı olacaktır.
Birçok insan günlük hayatında tasarımsal ögelerle iç içedir. Satın
aldığımız birçok şeyde fonksiyonel faydasına karar verdikten sonra,
ürünü tasarımına göre bakarak satın almaktayız. Seçtiğimiz birçok şey
aslında bir tasarım kararıdır. Giysilerimize bile karar verirken
tasarımına ve birbiriyle olan uyumuna bakarız. İyi bir grafik tasarım da
tıpkı bunun gibi tipografinin, rengin, ve grafiklerin en iyi
kombinasyonunu ve estetik karar süreçlerini gerektirmektedir. İyi bir
tasarım tesadüfi değildir. Tıpkı çok büyük bir sanat eserinin tesadüfen
üretilmediği gibi. İyi bir sanat eseri izleyicisini mıknatıs gibi çekmekte,
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vermek istediği duyguyu iletir ve hayranlık uyandırmaktadır. Bu temel
kriterler grafik tasarım için de aynıdır. İyi bir görsel tasarımın işlevini
yerine getirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hedef kitlesini
yakalayabilmeli ve mesajını doğrudan ileterek bir istek ve talep
oluşturmalıdır. Bir tasarımın rakiplerinden ayrışarak öne çıkabilmesi
için çekici ve albenili olması şarttır. Sanata göre daha planlı ve stratejik
süreçlere dahil olan grafik tasarım, özgürlüğü sınırlanmış gibi
görünmektedir. Çünkü sanatın salt amacı bir ürün veya markayı
tanıtmak değildir. Sanat her konu ve olguyu ele alabilen özgür bir
dışavurumdur. Tasarımda ise tasarlanan şeyin belli bir amacı ve belirli
bir hedef kitlesi vardır. Görsel tasarımın amacı ve öncelikli işlevi,
reklam yoluyla tüketicisiyle iletişim kurmak ve satışa yönelik bir
davranış oluşturmaktır.
Grafik tasarım ve sanat iki ayrı disiplin gibi gözükmektedir;
ancak tasarım sanatla beslenen bir disiplin alanıdır. Sanat özgür
ifadenin estetik kaygılarla görselleştirilmiş formudur ve grafik tasarım
da bu görselliğin yine estetik kaygıyla üretilmiş halidir. Tek bir farkla;
grafik tasarım sanat kadar cesur ve özgür olamamaktadır. Bu yüzdendir
ki grafik tasarım eğitiminde en önemli ders temel sanat eğitimidir.
Çünkü güzel sanatlar eğitimi her bölümden öğrenciye kendi branşlarına
ayrılmadan önce estetik bir görme şeklini kazandırmayı
amaçlamaktadır. Bu sanatsal bakış olmaksızın hiç bir disiplin (Grafik
tasarım, seramik, resim, heykel, animasyon vs.) inşa edilemez. Sanat,
grafik tasarım formundan yansıyabilir ancak grafik tasarım, amaç
itibariyle sanat formuna girmez. Bu durumu şu alegoriye benzetilebilir:
Süt, peynir olur; ama peynir, süt olmaz. Ancak peynirde süt yok
diyemeyiz; çünkü süt peynirin her yerinde mevcuttur. Süt, peynirde
form değiştirmiş halidir. Dolayısıyla sanat, grafik tasarım olsa da
olmasa da varlığını devam ettirebilir. Sanatın kendi varlığa tasarıma
bağlı gelişmemektedir. Ancak grafik tasarım sanat olmaksızın varlık
gösteremez ve gelişemez. Sanatsız bir grafik tasarım mekanikleşir,
estetikten uzaklaşır ve herhangi bir mühendislik alanından farkı
kalmaz.
Sanatçı ve tasarımcı görsel öğeleri var olan bilgi ile kompoze
eder ancak yapış sebepleri tamamen birbirinden farklıdır. Bazı
tasarımcılar kendilerini sanatçı olarak görmektedirler, ancak çok az
sanatçı kendini tasarımcı olarak adlandırmaktadır. Dolayısıyla tasarım
ve sanat arasındaki ana fark nedir, sorusuyla karşı karşıya kalmaktayız.
Bu çalışma bu meselenin anlaşılabilmesi için grafik tasarım ve sanatın
prensiplerini karşılaştırarak grafik tasarımın nerede durduğuna ve bir
sanat olup olmadığı sorunsalına cevap aramıştır.
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Grafik Tasarım ve Sanat
Grafik tasarımın doğuşu M.Ö. 35.000 yıl önce yapılan mağara
resimlerine kadar uzanır diyebiliriz. Daha sonra, İ.Ö. 4.yüzyılda yazının
keşfiyle devam etmiş ve Gutenberg’in 1450’li yıllarda matbaayı icat
etmesiyle yaygınlaşmıştır. Bu dönemde yaygın basılan kitapların dini
kitaplar olup bu kitapların metinsel dizgileri ve sayfa düzenlemeleri ilk
grafik tasarım pratikleridir (Vikipedia, 2017). Grafik iletişim dili,
görsel bir serüvendir ve semboller bütünüdür. Bu semboller, işaretler
ve imgeler insanların ilk çağlardan bu yana iletişim kurmasını
kolaylaştırmıştır. Bugün mağara resimlerinden başlayarak birçok
sembole bakarak insanoğlunun yaşadığı serüveni görebilmekteyiz.
Sembolik dilin en önemli kalıcı olma özelliğidir. Bir diğer özelliği ise
görsel dilin herhangi bir yazıya ihtiyaç duymaksızın anlatım gücüne
sahip olmasıdır. (Drucker ve McVarish, 2013: 3). İletişim, 21. Yüzyıl
insanı tarihte hiç olmadığı kadar yakınlaştıran ve yaşam tarzını
şekillendiren en önemli olgudur. Hızlı yaşayan şehir insanı her gün
ortalama 1800 civarında iletişim mesajına maruz kalmaktadır. Bu
mesajların hepsini işleyecek vakti olmadığı için, içlerinden en dikkat
çekici olanları hafızasında tutmaktadır. Tasarım ve yaratıcılıktan uzak
yapılan tüm iletişim ürünleri fark edilmemeye mahkumdur. Kötü bir
tipografi, mesaj, ambalaj ve sunum izleyicide hiç bir etki
sağlamamaktadır. Grafik dilin gücü çarpıcı bir tasarımla hedefine
ulaşmak ve kalıcı olmaktır. İyi bir tasarım değerli bir yatırımdır. Grafik
tasarımcı, görsel unsurları doğru bir şekilde bir araya getirerek, grafik
üslupla en iyi görünüme karar veren kimse olarak tanımlamaktadır
(Becer, 2006: 11-13). Grafik tasarım, görsel bilgi toplumunun en
etkili iletişim şekli olup, ‘görsel iletişim’ ve ‘iletişim tasarımı’ gibi
ifadelerle tanımlanmaktadır. Görsel iletişim olarak grafik tasarım
mesajını net ve temiz şekilde kullanıcıya ileten güçlü bir iletişim aracı
olarak tanımlanmaktadır. Birçok tasarım disiplini gibi grafik tasarımı
da müşteri ve tasarımcı birlikteliği söz konusudur. Müşteri tasarımcıyı
istediği konsept dahilinde bilgilendirerek, bunun için bir ücret öder.
Tasarımcı ise aldığı bilgi ile müşteriyi tatmin etmek ve en iyi tasarımı
yapmakla sorumludur (Frascare, 1988; Meggs & Purvis, 2011).
Sözlük anlamına göre grafik tasarımımı şu şekildedir: ‘Grafik
tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin görülebilir
düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon,
iç mimari, paketleme gibi bir çok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri
hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, örüntü, oran, yakınlık,
tekrarlama, ritim, ve birliktir.’ (Vikipedia, 2017). Ancak grafik
tasarımın teorikte ve uygulamadaki tanımı çok daha derinliklidir.
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Grafik tasarım gözlemlenerek öğrenilen bir dildir. Bu dil, tasarım
disiplinlerini alarak yaratıcı çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bu
tasarımsal çözümlemeler, ticari satış gerektiren ürün ve hizmetlerinin
tanıtımı etrafında yürütülmektedir. Bu da grafik tasarımı bir ticari bir
ürün haline getirmektedir (Durbin, 2009). Başka bir tanıma göre grafik
tasarım, görsel ve yazı içeriğinin planlı bir şekilde tasarlandığı fikir ve
proje deneyimidir. Bu deneyim, fiziksel bir obje olabileceği gibi, basılı
bir materyal ve hareketli bir video şeklinde tasarlanabilir. Bu deneyim
kısa süreli bir süreli veya uzun süreli olabilir. Tasarımcı, bilgiyi
işleyerek, belirlenen amaca uygun şekilde poster, ambalaj, dergi, gazete
gibi formlardan görselleştiren kişidir (Cezzar, 2015).
Becer’e göre (2006) grafik tasarım görsel bir iletişim sanatı.
İletişim, grafik tasarımın nihai amacıdır. Tasarım ise tanımlanmış bir
amaç için yapılan yeni bir üretimdir ve problem çözmeyi
gerektirmektedir. Sanatın, resim, heykel, seramik gibi alanlarında
problem çözme süreci sanatçının benliksel dışavurumuyla ilgili ilken,
sanatın yeni bir disiplini olan grafik tasarım başkası tarafından
belirlenmiş bir problemi, belirlenmiş amacı doğrultusunda çözmeyi
amaçlamaktadır. Ancak bu problem çözme sürecinde bir sanatçı kadar
özgür hareket edemez. Çünkü bir mesajı hedef kitleye aktarırken,
parasal, fiziksel ve psikolojik engellere takılmaktadır. Tasarımcının dar
alanda yapabileceği en iyi tasarımı ortaya koyması, mesleğinin en
zorlayıcı kısmıdır. İyi bir grafik tasarım, ürün veya hizmetin en üstün
özelliklerini, en yaratıcı şekilde izleyiciye buluşturmalıdır. Bir tasarım
ne kadar güzel olursa olsun mesajını veremiyorsa bir değer
taşımamaktadır. Bazı reklam ajansları grafik tasarımın bu iletişim
kaygısını unutarak sadece ödül almaya yönelik sanatsal çalışmalar
yapmaktadırlar. Tasarımcı bu salt güzeli yakalama eğilimiyle sürekli
savaşmak zorunda bırakılmaktadır. Çünkü aldığı tasarım ve sanat
eğitimi, piyasanın beklentileriyle örtüşmez. Amerikalı reklamcı Robert
Pliskin bu konuda şunları söylemiştir (akt. Becer, 2006, 34-35):
Güzellik kavramı, izleyene göre değişir.
Örneğin; bir iş adamı için satış grafiğinde
yükselen eğriden, daha güzel bir şey olamaz.
Sanat yönetmeni, adeta güzellik kavramı satan
bir tezgahtar olmalıdır. İyi bir tezgahtar
müşterisinin ağzıyla konuşmasını bilendir.
Satmayı bilmeyen sanat yönetmeninin ve
müthiş tasarımlarının medya dünyasında yer
alması olanaksızdır.
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Bir reklam aracı olarak grafik tasarım alanında esas olan, ürün
veya hizmetin satışını gerçekleştirmektir. Reklamın nihai amacı
tüketimin devamlılığını sağlamaktır. Grafik eğitimi pazarlama gibi
satışa yönelik dersleri içermediği için tasarımcılar eğitim hayatlarında
tanışmadıkları bu satış ve tüketim anlayışıyla sektörde tanışmaktadırlar.
Çünkü reklam Sektör ve tasarım eğitimi birbirinden tamamen ayrı
disiplin ve motivasyonlarla hareket etmektedir. Bu açıdan bakıldığında
grafik tasarım kavramı sanattan ziyade reklamla anılan bir kavramdır.
Reklam Aracı Olarak Grafik Tasarım
Reklam, 19. yüzyıl başlarında gerçekleşen, endüstri devrimi ile
doğmuş bir kavramdır. Reklam, bir ürün veya hizmetin ücreti karşılığı
kamuoyuna duyurulmasını içeren faaliyetlerinin bütünüdür. Reklamın
temel prensibi ilgi uyandırarak bir mal veya hizmeti satın almaya
güdüleyerek, ikna oluşturmaktır (Becer, 2006: ). Tüketim çılgınlığını
sürekli olarak besleyen reklam sektörünün en önemli aracı şüphesiz
grafik tasarım yoluyla elde edilen yaratıcı çalışmalardır. Kökeni
reklamdan çok daha eski olsa da, grafik tasarımın en yoğun uygulama
alanı reklamdır. Bir reklam aracı olarak grafik insanlara yeni yaşam
şekilleri sunmakta ve böylelikle yeni alışkanlıklar kazandırmaktadır.
İnsanlara ne yemeleri, nerede yemeleri, ne giymeleri, ne satın almaları
gerektiğini söyleyerek, yeni bir insan kimliği ortaya çıkarmaktadır.
Reklamın amacı insan bilincini sürekli meşgul tutarak istek
uyandırmak, yeni ihtiyaçlar arzulattırmak ve daha çok tüketimi
sağlamaktır. Reklamın sağladığı bu tüketimin artışında grafik tasarımın
etkisi çok büyüktür. Dolayısıyla, reklamın öncelikli vazifesi topluma
değer yaratma kaygısı değil, ekonomiye, üretime ve tüketime değer
yaratmaktır (Selamet, 2012: 136). Reklamcılıkta ‘müşteri her zaman
haklıdır’ ilkesi esastır. Sektörünün üç aktörü olarak ajans sahibi,
müşteri ve tasarımcı üçlüsünün içinde en az bağımsız aktör şüphesiz
grafik tasarımcıdır. Grafik tasarımcın uzun yıllar aldığı özgün sanat
eğitiminin sektördeki karşılığı: Bağımlı, özgürlüğü kısıtlanmış ve
müşteri memnuniyeti için iş üreten edilgen bir tasarımcı olmaktır. 1964
yılında grafik tasarımcıların daha müdahalesiz çakışabilmeleri için Ken
Garlan tarafından bir manifesto yayınlanmıştır. 1999 yılında son şeklini
alan ve yüzlerce tasarımcının imza attığı manifesto şu şekildedir (GMK,
2002):
Biz, aşağıda imzası bulunan grafik
tasarımcılar, sanat yönetmenleri ve görsel
iletişimciler,
reklamcılığın
teknik
ve
araçlarının, yeteneklerimizi kullanmak için en
kazançlı, etkili ve arzu edilir alan olarak
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sunulduğu bir dünyada yetiştirildik. Birçok
tasarım eğitmeni ve danışmanı bu görüşü
savunuyor, piyasa ödüllendiriyor, yayınlar
vurguluyor. Bu yönde teşvik edilen
tasarımcılar ve yetenek ve hayal güçlerini
köpek bisküvisi, kahve, pırlanta, deterjan, saç
jölesi, sigara, kredi kartı, spor ayakkabı, popo
sıkılaştırıcı krem, bira ve ağır araçlar satmak
için kullanıyorlar. Reklam sektöründe
çalışmak faturaları ödemeyi her zaman
kolaylaştırdı, ama birçok grafik tasarımcı
yüzünden grafik tasarımcının işinin bu olduğu
sanılıyor. Dünya tasarımı böyle tanıyor. Bu
mesleğin zaman ve enerjisi çok da gerekli
olmayan bir sürü̈ şeye talep üretmekte
kullanılıyor. Birçoğumuz tasarımın bu şekilde
algılanmasından
rahatsızlık
duyuyoruz.
Çabalarını reklam, pazarlama ve marka
yaratmaya adayan tasarımcılar, bireytüketicilerin nasıl konuştuğunu, düşündüğünü,
hissettiğini, tepki gösterdiğini ve kaynaştığını
değiştiren bu mesajlara bulanmış zihinsel
ortamı destekliyor ve açık açık doğruluyor. Bir
yerde hepimiz indirgeyici ve zararlı bir
kamusal söylemin kodlarını oluşturuyoruz.
Uğruna
problem
çözme
yeteneğimizi
kullanabileceğimiz daha değerli amaçlar var.
Eşi görülmemiş çevresel sosyal ve kültürel
sorunlar ilgimizi bekliyor. Sayısız kültürel
oluşum, sosyal kampanya, kitap, dergi, sergi,
eğitim aracı, televizyon programı, film, hayır
işi ve iletişim projesinin, uzmanlığımıza ve
yardımımıza acil ihtiyacı var. Önerimiz,
iletişimin, daha yararlı, kalıcı ve demokratik
biçimleri lehine önceliklerimizi yeniden
sıralamak; ürün pazarlamanın ötesinde bir
zihniyet geliştirmek, yeni bir anlam keşfetmek
ve üretmek. Tartışma alanı giderek daralıyor;
genişletilmeli. Tüketim aldı başını gidiyor;
görsel dillerin ve tasarımın kendi kaynakları
aracılığıyla bu eğilime karşı durmaları
gerekiyor.
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Grafik tasarımcının en önemli motivasyonu sanatsal bilgi
birikimi ve donanımıdır. Sanat ve tasarım birbirinden kullanım amacı
yönünden ayrı gözükse de birbirinden ayrı düşünülemeyecek
kavramlardır. Bu ayrımı yapabilmek oldukça zordur ancak ne grafik
tasarım tam olarak bir sanattır, ne de sanat grafik tasarımın amacı için
kullanılmaktadır. Bu sorunsalı daha iyi anlayabilmek açısından, grafik
tasarımın ortaya çıkış tarihi, nedenlerini ve şartları önemlidir. Endüstri
devrimi ile Avrupa sosyal ekonomik hayatı tamamen değişmeye
başlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle, kitlesel üretim başlamış, yaşam
standartları yükselmiştir. Burjuvaziden kapitalizme doğru olan bu hızlı
geçiş tasarım ve üretimin tek elden yapılmasına son vermiştir. Bu
dönemde reklamcılık ve yayıncılık önem kazanmaya başlamıştır. Baskı
teknolojilerinin gelişmesiyle, artık grafik tasarım hiç olmadığı kadar
yaygınlaşacağı ve değer kazanacağı bir dönem başlamıştır. Endüstri
devriminin sanat ve tasarımı ticarileştirdiği eleştirisi ‘Art & Craft’
akımının doğmasına sebep olmuştur. Bu tasarım akım ucuz ve kalitesiz
seri üretimin karşısında kişisel emeğe ve sanatsal özgünlüğü
savunmaktadır.
Böylelikle
sanat
ve
toplum
birbirinden
kopartılamayacaktır. 20. yüzyılda Rönesans’ın sanat anlayışına karşı
yeni bir görsel dil geliştirilmiştir. Grafik tasarım bu dönemde ortaya
çıkan, kübizm, fütürizm, dada, bauhaus, sürrealizm, de stijl, art deco,
süprematizm gibi modern sanat akımlarından etkilenmiştir. 1909’da
yayınlanan Futurist Manifesto, sanat dallarının endüstrinin
gelişmelerine uyması gerektiğini savunarak makinalaşma, hızlı üretim,
çatışma ve modern yaşam gibi kavramları yüceltmiştir. Bu dönemde
tüm tipografi kuralları alt üst edilerek ‘özgür tipografi’ adını verdikleri
yeni bir dil yaratılmış ve bu dil grafik tasarımının bir sanat formu olarak
kendi tarzını bulmasında büyük etkilere sahip olmuştur (Becer, 2006:
95-101).
Bugün grafik tasarım birçok farklı sanat akımından beslenen ve
etkilenen, bilgisayar desteğiyle ticari ve özel sermayeye tasarım yapan
bir sanat formudur. Sanat ve tasarım ortak birçok unsurla çalışan, iç içe
geçmiş iki kavramdır. Bazı insanlar grafik tasarımın sanat formu
olamayacak kadar ticarileştiğine inanmaktadır. Çünkü tasarım müşteri
içindir ve sanatta böyle bir anlayış yoktur. Ancak grafik tasarım
prensipleri sanatla yönlenmektedir. Sanat tasarımın yaratıcı
süreçlerinde devreye girerek onu en estetik forma sokmaya yardım
etmektedir. Tasarım eğitiminin ilk kuralı iyi bir çizim yetisine sahip
olmaktır. Grafik tasarımın esası olan temel sanat eğitimi doğadaki her
doku ve objeyi ele almakta ve bunu sanatsal bir bakışla
dönüştürmektedir (Grundberg, 1990).
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Grafik tasarım, görsel sanatın bir disiplini olarak doğmuş olsa da
bazı önemli farklarla sanattan ayrılmaktadır. Grafik tasarım birçok
açıdan sanatsaldır. Sanatçı da, grafik tasarımcı da özgün fikirlerini
ortaya koymayı amaçlamaktadırlar. Ancak sanatçı yaratım sürecini
kendi yönetmekte ve konunun sınırlarını kendisi belirlemektedir.
Tasarımcının ise böyle bir şansı yoktur ve müşteriye bağlı olarak
çalışmaktadır. Sanat üretiminde duygusal bir yaklaşım vardır. Eser,
sanatçının ilham ve duygularıyla şekillenmektedir. Sanatta belirlenmiş
kurallar yoktur ve duyguların özgürce ifade edilebilmesi çok önemlidir
(Elimeliah, 2006). Grundberg (1990) ‘Amerika’da Grafik Tasarım:
Görsel Dilin Tarihi’ adlı sergide, 500’den fazla grafik sanat eserinin
tarih boyunca geçirdiği serüveni göstermektedir. Görsel sanatın bir alt
disiplini olarak grafik tasarım, günümüzde poster veya logo gibi bir
grafik tasarım eserleriyle modern sanat müzelerine girebilmiştir.
Dolayısıyla bu iki kavram arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur.
Grafik tasarımın sanatsallığından bahsedememek, sanata göre
kalıcılığının daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Grafik tasarım
ürünleri çabuk üretilmekte ve çabuk tüketilmektedir. İnsanların maruz
kaldığı reklam ve mesaj kirliliğinde, bireyler bir süre sonra algılarını
bilinçli olarak kapatmakta ve gördükleri mesajların çoğunu hafızalarına
almamaktadırlar. Bu durum kişinin tasarımı sanatsal olarak görmesini
engellemektedir. Oysa grafik tasarım sanatın ürüne ve markaya
büründürülmüş halidir. Görsel sanat, grafik tasarım ürünlerinde kendini
saklamış bir görünümde; bir müzik CD kapağında, bir market
çantasında, bir parfüm şişesinde, bir bebek bezinde, bir su şişesinde
veya bir şampuan kutusunda zuhur etmektedir. Grafik tasarımın her
yerde oluşu onun sanatsallığına gölge düşürmekte ve
sıradanlaştırmaktadır. Çünkü görsel sanat her an ulaşılabilecek bir
kavram değildir. Görsel sanatta seri üretim ve hızlı tüketim kavramları
yoktur, biriciklik vardır. Herkese hususi tasarlanacak bir ambalaj
tasarım, bir kola şişesi, bir şampuan kutusu olmuş olsaydı, grafik
tasarım tam bir sanattır denebilirdi; ancak bu çok maliyetli bir süreç
olurdu ve uygulanabilmesi imkansız olurdu. Dolayısıyla, Grundberg,
grafik tasarım bir sanat formu olduğunu düşünmüş ancak reklamla
sunulduğu için insanlar tarafından görmezden gelindiğine, yeteri kadar
önemsenmediğini ve sanatsal bir gözle bakılmadığını vurgulamıştır.
Oysa grafik tasarım sanatın her suretten tüketimle satışa sunulan ev tüm
dünyaya satışa sunulan ürüne ve hizmete büründürülmüş halidir
(Grundberg, 1990).
Sonuç
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Tasarım, 1980’lere kadar bir probleme çözüm aramak amacıyla
yapılmıştır. Bu dönemde, tasarım insanın ifade özgürlüğünün daha
yaratıcı bir forma büründüğü bir sanat anlayışı olarak öne çıkmaktadır.
Popüler kültür ve ticari hayat arasındaki bağ güçlenmeye başladığı an,
tasarım ve sanat arasına büyük bir tanım farklılığının girmeye başladığı
andır. Andy Warhol, gibi özgün ve her istediğini yapabilen
tasarımcıların karşısında, ‘Müşteri her zaman haklıdır’ anlayışıyla
hareket eden tasarımcılar çıkmaya başlamıştır. Sanat birçok farklı
disiplin alanında kendi ifadesini ortaya koyarak eser üretme sürecidir.
Grafik tasarım ise bir görsel iletişim şeklidir ve beraberinde birçok
farklı elementi taşıyarak mesajını izleyicisine iletme derdi taşımaktadır.
Grafik tasarımcı, sanatı, müşterinin isteklerini izleyicisiyle buluşturmak
için mesajını iletecek ve onu ikna edecek bir iletişim olarak ele
almaktadır. Dolayısıyla sanat, bilgisayar destekli tasarım
programlarıyla birçok farklı forma sokularak müşterinin talep ettiği
şekle sokulmak suretiyle tasarım boyutuna evrilmiştir. Bu noktadan
bakıldığında sanat tasarımın her yerinde mevcut olmasına rağmen,
tasarımın salt bir sanat olduğundan söz edilemez. Çünkü ortaya çıkan
ürün bir sipariş ve bilgilendirme süreci sonucu, talep edilen isteğe
karşılık olarak üretilmektedir. Bu tasarım ürünü yaratım aşamalarına
başlanmadan önce sınırları çizilmiş, mesajı belli olan bir hikayeye
sahiptir ve bu hikayenin kahramanı tasarımcısı değil müşterisidir.
Tasarımın sanattan ayrılan en temel özelliği de budur. Tasarım bir talep
doğrultusunda ve bir ücret karşılığı sipariş edilmektedir. Sanat, ise bir
talep karşılığında değil sanatçının yaratım süreçlerinin olgunlaşıp hazır
hale geldiğinde, kendi motivasyonlarıyla ortaya çıkan biricikliği ve
özgünlüğü olan bir kavramdır. Sanatçının doğrudan iletişim kurma ve
mesajını kabul ettirme kaygısı yoktur. Sanatçı tamamen açık bir bilinçle
kendi ifade gücünü eserine yansıtmaktadır ve bunda başkasının bir söz
ve müdahale hakkı yoktur. Sanatçı ürettiği eserle kendi sorunsalına
cevap aramaktadır.
Sonuç olarak, görsel sanat birçok farklı alanı ve disiplini içinde
barındırmaktadır. Grafik tasarım da görsel iletişimin alanına giren
ancak bir sanat disiplini içinde şekillenmiş bir sanat formudur. Ancak
bazı nüanslarla salt sanattan ayrılmaktadır. Grafik tasarımın iletişim ve
sanat boyutu tartışmaları ekseninde, grafik tasarımın her ne kadar ticari
alana yönelik işler üretse de bir sanat formu olduğuna inanan görüşler
ve grafik tasarımın sanat olmayacak kadar çok tüketime hizmet ettiğini
düşünen görüşler mevcuttur. Grafik tasarımcı her durumda, sanatsal alt
yapısını kullanmakta ve estetik açıdan zengin görsel tasarım işleri
üretmektedir. Tasarım, nihai bir problemselin çözümüne yönelik bir
cevap arayışıdır. Grafik tasarımın da sanatın da mesajı ve yapılış amacı
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vardır. Sanat ve grafik tasarımı ayıran en önemli taraf bu mesajın
amacının farklılığı ve bu mesajın hedef kitlesidir. Sanatın hedef kitlesi
ayrım yapmaksızın toplumun tüm bireyleridir. Grafik tasarım ürünü ise
belirli bir hedef kitlenin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Grafik
tasarımcı zaman ve müşteri kriterlerine uymak suretiyle müşteri ve
yaratıcı ekiple beraber çalışırken, sanatçı tek başına ve özgür olarak
çalışmaktadır. Takım olarak çalışmak birçok tasarımcının yaratıcı ve
sanatsal bakış açısının bir araya gelişi olarak düşünülürse ortaya çıkan
iş daha grafik olarak iyi tasarlanmış bir ürün olacaktır. Grafik tasarım
sanata göre hızlı üretilen ve hızlı tüketilen bir alandır. Sanatta ise
kalıcılık esastır. Grafik tasarım seri üretim şeklinde çok sayıda üretilip
dünyanın her yerine ulaşabilme gücü varken, sanatı sanat yapan eserin
biricikliğidir. Görsel sanata ulaşım ancak müze ve sergi alanlarıdır.
Tasarım ve sanat arasındaki en temel fark yapılış amacındadır.
Dolayısıyla grafik tasarım, sanat disiplinlerinden gelen, sanatla
beslenen bir alandır, ancak salt bir sanatsallık içermemektedir. Yine de
bu durum grafik tasarımı sanatın dışında konumlandırmaz Grafik
tasarım temel unsurlarını sanat disiplinlerinden alan, yani sanatla
yönelen bir iletişim aracıdır ve reklamın hizmetine ürün üretmektedir.
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İNSANA DAİR BİR ÖZELLİK OLARAK DEDİKODU VE
KİŞİLERARASI İLETİŞİMDEKİ YERİ
GOSSIP AS A HUMAN CHARACTERISTIC AND ITS ROLE IN
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Gülsüm ÇALIŞIR & Gonca UNCU
“İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan
konuşmaya başlarlar.” Pablo Neruda
“Duydum ki dedikodumu yapmışsın, yüzüme söylemekten
kaçmışsın. Benim gibi bir acizden korkmuş, Allah’tan korkmamışsın.”
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Özet
Dedikodunun tarihi, insanlığın tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Neruda’nın
da ifade ettiği gibi dedikodu, konuşmanın; yani insanların birbirleriyle
gerçekleştirdikleri iletişimin bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir. Tarih
boyunca konuşmanın bir uzantısı olarak, kişilerarası iletişimde kendine hep yer
bulan dedikodu kavramı, aslında istenmeyen, kabul görmeyen bir olgu olarak
karşımızda durmaktadır. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki, dedikodu denilen
bu olgu, kişilerarası iletişimde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bir davranış
bozukluğu olarak da kabul edilen bu olguya, insanların neden ilgi gösterdikleri
merak edildiği için iletişimde dedikodunun yerinin ne olduğunu öğrenmek, bu
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için yaşları 18’in
üzerinde olan sekiz kişi ile yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılarak, kavramla
ilgili sorulara yanıt aramak hedeflenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada
toplumda kabul görmeyen, hoş karşılanmayan; ancak kişilerarası iletişimin
vazgeçilmez bir parçası olarak her zaman gündemde olan bu kavrama ilişkin
olarak yetişkinlerin yaklaşımlarını yansıtacak bir fotoğraf ortaya konulmuştur.
Buna göre hemen her insan dedikodu yapmaktadır ve dedikodu bir ihtiyaç
olarak görülmektedir. İnsanın var olduğu sürece, dedikodunun da var olacağına
inanılmaktadır. Kavrama olumlu ve olumsuz yaklaşanlar olmakla birlikte,
iletişimin devamını sağlaması bakımından dedikodunun dönüştürücü bir etkisi
vardır.
Anahtar Kelimeler: Dedikodu, kişilerarası iletişim, iletişim, ilişki, insan.
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Abstract
The history of gossip is old as the humanity itself. As Neruda said; gossip has
arrived today as a part of interpersonal conversation and communication. As an
extension of conversation that found a part for itself in interpersonal
communication, gossip has seen as an unwanted and unacceptable
phenomenon. Even so it is a fact that the gossip a very common method in
interpersonal communication. The purpose of this study is trying to be
understood the concept of gossip accepted as a behavior disorder by some
researchers; why people are interested in with gossips? What its role in the
communication? And why people gossip? To achieve this purpose and find
answers to these questions, semi-structured interviews were made with 8 people
over the age of 18. The results of this study will be reflecting adults opinions
about gossip that indispensable part of interpersonal communication but
socially unaccepted and undesirable phenomenon at the same time. Thus,
almost every people gossip and think that gossiping is a need. Believed that
gossiping will last since human being existed. With two approaches to this
concept, which are negative and positive, gossip has a converting effect to
provide continuity of communication.
Key Words: Gossip, Interpersonal Communication, Communication,
Relationship, Human

Giriş
Sosyal bir varlık olan insan, yaşamı boyunca diğerleriyle iletişim
kurma çabası içindedir. Böylesi bir çaba içinde olan insan, diğerleri
hakkındaki gerçekleri zaman zaman onlarla yüz yüze konuşmadan da
öğrenme isteğine kapılır. Bu durumda iletişim, resmi olmayan yoldan
gerçekleşir. Kişilerle doğrudan konuşup, bilgi elde etmek yerine,
başkaları aracılığıyla ilgili bilgilere ulaşma çabası sergilendiği anlar
olur. Bu şekilde gerçekleşen iletişimde dedikodu denilen olgu ile
karşılaşmak olasıdır.
Dedikodunun istenmeyen bir davranış modeli olduğunu
söylemek mümkündür. Ama yine de hemen herkesin zaman zaman
dedikodu yaptığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda dedikodunun,
insanlığın var olduğu günden beri iletişimin gerçekleşme araçlarından
birisi olduğunu söylemek pek de yanıltıcı olmaz. Dedikodu, insan
yaşamının her anında ortaya çıkabilir. Bu yönüyle dedikodunun insana
ait bir özellik olduğunu ve iletişimde de etkin bir güce sahip olduğu
gerçeğini yadsımamak gerekir. Zira pek çok insan bu kavramla
tanışmıştır. Yaşamın bir parçası olan dedikodu, kişilerarası iletişimin
gerçekleşmesinde de başvurulan yöntemlerden birisi olarak karşımızda
durmaktadır.
Bu çalışmada kişilerarası iletişimde dedikodunun yerinin ne
olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için de
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çeşitli demografik özelliklere sahip olan sekiz kişi ile yarı
yapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır. Elde edilen bilgilere göre
dedikoduya dair dedikodunun iyi ve kötü yönlerinin bulunduğu,
kişilerarası iletişimin vazgeçilmez bir özelliği olduğu, insanlık var
olduğu sürece dedikodunun olacağı; kısacası dedikodusuz bir dünyanın
mümkün olamayacağı yönünde bilgilere ulaşılmıştır.
Kişilerarası İletişim ve Dedikodu
Dedikodu, toplum içinde kişilerarası iletişimde yaygın bir
davranış olarak sergilenmektedir. Hemen herkesin dedikodu yaptığı
yadsınmaz bir gerçektir. Dedikoduyu, insanın var olduğu günden
bugüne kadar gelen bir serüven olarak yorumlamak mümkündür. Bu
haliyle dedikodu, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline
dönüşmüş ve ilişki ve iletişimde de kendine ait olan yeri almıştır.
En eski iletişim kurma ve sosyalleşme aracı olan dedikodu ile
ilgili Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlüğünde (2017), “başkalarını
çekiştirmek veya kınamak üzere yapılan konuşma, kov, gıybet, kılükal”
ifadesine yer verildiği görülmektedir. Mutlu (1998: 88) ise İletişim
Sözlüğü adlı eserinde kavramı, “bir kişinin başkasına ya da başkalarına
üçüncü bir kişi ya da grup hakkında kişilerarası, kamusal ya da kitlesel
araçlarla iletişime girişmesi; genellikle teklifsiz ve kişilerarası iletişim
durumlarını dile getirmekte kullanılan bir terimdir” şeklinde
tanımlamaktadır.
Literatürde dedikodunun iki türü olduğundan söz edilmektedir.
Buna göre zararlı olarak gösterilen “bilgi aktarma dedikodusu” ve
zararsız olarak nitelendirilen “ortada olan bilgileri yorumlama”
dedikodusudur. Buna göre birinci tür dedikoduda söylenilen bir sırrın
afişe edilmesi söz konusudur ve bu da doğrudan sırrı açığa çıkan kişiye
zarar vermektedir. Dedikodunun var olan bilgilerin yorumlanmasından
çıkarak, insanlar hakkındaki bilgilerin paylaşımına doğru evrilmesi
durumu ise istenilmeyen bir durumdur. Var olan bilgilerden yola
çıkarak hiç olmayan bir bilginin ortaya çıkartılması şeklinde yapılan
dedikodular da benzer şekilde zararlı olarak yorumlanmaktadır. Bu
bağlamda zaman zaman zararlı, kimi zaman da eğlenceli olarak görülen
dedikodunun varlığı dünden bugüne süregelmiştir. İlgili kavram için
önerilen bir nokta da dedikodunun sınırlarının iyi belirlenerek, dozunun
iyi ayarlanmasının gerekliliğidir (Mavituncalılar’dan Aktaran Solmaz,
2016: 290).
Kişilerarası iletişimde sosyal etkileşimi arttırdığı öngörülen
dedikodunun üç tür işlevi yerine getirdiğinden söz edilmektedir. Buna
göre dedikodunun ilk işlevi, kişilerarası iletişimde bağlantı kurmaktır.
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Bu işlevde öne çıkan görev, toplumsal yapı içinde değişen zamanla
birlikte ortaya çıkan diğer değişim unsurları arasındaki bağlantıları
sağlamaktır. Dedikodunun ikinci işlevi, etkilemektir. Bu işlevde öne
çıkan durum, kişilerin diğer kişiler üzerindeki olumlu izlenimlerini
devam ettirmektir. Özetle, diğer kişileri etki altına alarak, kişinin
kendisini diğerlerine tanıtmasıdır. Dedikodunun son işlevi ise,
toplumsal anlaşmalar yapmaktır. Bu işlevin özünde ise kişinin sahip
olduğu bilgileri, kendini diğer kişilerden daha fazla yakın olduğu bir
kişiyle paylaşmak istemesidir (Solmaz, 2016: 291).
Dedikodunun bu işlevlerinin yanı sıra elbette zararları da
bulunmaktadır. Bu zararları da Solmaz (2016: 291) şu şekilde
sıralamıştır:
- Dedikodu, bir virüs gibi hızlıca yayılmaktadır.
- Sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesine engel
oluşturduğu için kişilerin doğal iletişimden uzaklaşmalarına
yol açmaktadır.
- Kutuplaşmalara neden olurken, samimiyetsizliğin de
artmasına vesile olmaktadır.
- Sırların deşifre edilmesine yol açtığı için ilişkilerde
güven ortamını zedelemektedir.
Dedikodunun yukarıda verilen istenmeyen yanlarını destekler
şekilde Aktaş (2013: 71) “Kur’an’a Göre Nefis Eğitimi” başlıklı
çalışmasında dedikoduyu nefsin kaynaklık ettiği olumsuz bir davranış
olarak nitelendirirken, dedikodu yapmayı da (2013: 89) olumsuz bir
insan tipi olarak vurgulamaktadır.
Dedikodunun insanlar arasında sıklıkla başvurulan bir yol olması
bağlamında kişilerarası iletişim kavramına da açıklık getirmek yerinde
olacaktır. Buna göre kişilerarası iletişim, iki ya da daha fazla kişi ile
sözlü ya da sözsüz şekilde kurulan etkileşimdir. Bu tür iletişimin doğası
gereği karşılıklı olarak bilginin, duygunun, düşüncenin ve samimiyetin
aktarıldığı görülmektedir (Gürüz, Temel Eğinli, 2012: 51). Karşılıklı
güven esasına dayanan kişilerarası iletişimde, ilişkiler ağı
oluşturulmakta ve çift yönlü bir iletişim gerçekleşmektedir (Tabak
1999’dan aktaran: Siyez, 2015: 62).
Bu çalışmada insana özgü olan dedikodunun yine insana özgü
olan kişilerarası iletişimde nasıl bir yere ve öneme sahip olduğu
yönünde bilgilere ulaşmak amaçlanarak, uygulamalı bir çalışma ile
konuya ilişkin bir fotoğraf çekilmeye çalışılmıştır.
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Yöntem
Çalışmada nitel bir yöntem olan yarı yapılandırılmış görüşme
yöntemi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin gereği olarak insanlarla yüz
yüze bir görüşme gerçekleştirilmektedir. Görüşmede amaç, araştırılmak
istenen konuya ilişkin sorular sorularak ayrıntılı bir bilgi toplamaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2004: 125). Görüşme yapılmadan önce kişilere
görüşme hakkında kısa bilgiler verilerek, görüşmeyi kabul edip
etmeyeceği sorulmaktadır. Bu yöntemde ayrıca örneklem grubuna dahil
edilen kişilerle yapılan görüşme sonucunda elde edilen bilgilerin
genellemesini yapmak çok mümkün değildir. Ancak görüşme sırasında
nicel yöntemde elde edilen bilgilere göre daha derinlemesine bilgilere
ulaşılmak söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada dört kadın, dört
erkek olmak üzere toplam sekiz kişi ile görüşme yapılmıştır.
Katılımcılar çalışma içinde isminin baş harfleri, yaşları ve cinsiyetleri
ile kodlanarak gösterilmiştir.
Bulgular ve Yorum
Çalışmada elde edilen bilgiler, belirli başlıklar altında
sınıflandırılarak, aşağıdaki şekliyle sunulmuştur. Ayrıca çalışmada
katılımcıların demografik özelliklerini gösteren bilgiler de Tablo 1’de
sunulduğu gibidir.
Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri.
İsminin
Kodlaması

Cinsiyeti

Yaşı

Mesleği

GB

Erkek

46

İşçi

AH

Erkek

41

Akademisyen

Tİ

Erkek

44

Akademisyen

SCK

Erkek

20

Öğrenci

KC

Kadın

22

Öğrenci

TM

Kadın

40

Akademisyen

SŞ

Kadın

45

İşçi

ŞA

Kadın

33

Ev hanımı
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Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere, 18 yaşından büyük dört kadın
ve dört erkekle görüşme yapılmıştır. Bu anlamda katılımcılar arasında
bir eşitlik gözetilmiştir. Yani yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek katılımcı
söz konusudur. Katılımcıların farklı meslek gruplarından olmasına
dikkat edilmiştir. Her ne kadar cinsiyet ve meslek farklılıkları olsa da
elde edilen bilgiler, katılımcıların dedikodu kavramına ilişkin benzer
düşünceleri olduğunu ortaya koymuştur.
Dedikodunun ne anlama geldiği:
Bu çalışmanın konusunu dedikodunun kişilerarası iletişimdeki
yeri oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle dedikodunun ne
anlama geldiğini öğrenmek amaçlanmıştır. Katılımcıların bu başlıkla
ilgili düşünceleri şu şekildedir:
“Dedikodu, insanların birbirlerini çekememezliğinden dolayı
yaşanan bir durumdur. En çok bayanlar arasında yapıldığı söyleniyor;
ama bence erkekler arasında daha çok yapılan bir şey.” (GB, E, 46)
“Dedikodunun, insanların birbirinin arkasından konuşması
anlamına geldiğini düşünüyorum.” (AH, E, 41)
“Dedikodu, insanların başka insanlar hakkındaki konularla ilgili
olarak yorumlar yapmasıdır.” (Tİ, E, 44)
“Dedikodu, bir insanın arkasından onun hakkında konuşmaktır.”
(SCK, E, 20).
“Dedikodu, insanların haberi olup veyahut olmayıp birbirlerinin
arkasından konuşan, birbirleriyle öğrenmek istedikleri bilgiyi kendi
aralarında veya o kişinin yüzüne karşı kınamak üzerine kurulmuş bir
konuşmadır. Bu konuşmayı gerçekleştiren kişiler dedikodu yapmış
oluyor.” (KC, K, 22)
“Bir başkasıyla ilgili birilerinin o kişi ortamda yokken onun
hakkında konuşmasına dedikodu denir. Olumlu ya da olumsuz şekilde
konuşulması dedikodudur bana göre.” (TM, K, 40)
“Dedikodu deyince çok iğrenç bir şey geliyor aklıma.
Dedikoduyu kimse sevmez; ama herkes yapar. Vazgeçilmez bir
favoridir o aslında.” (SŞ, K, 45)
“Başkasının aleyhinde konuşmaya, onu arkasından çekiştirmeye
dedikodu denir.” (ŞA, K, 33)
Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde, hemen
hepsinin literatürde yer verilen tanıma uygun ifadeler kullandıklarını
söylemek mümkündür. Yapılan tanımların ortak noktası olarak;
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başkalarının arkasından konuşmak ve onları çekiştirmek ifadeleri
dikkat çekmektedir. Nitekim Peiffer (1997: 1997: 51) de dedikoduyu,
kişilerin ortamda bulunmadığı anda arkalarından konuşulması,
çekiştirilmesi olarak yorumlamaktadır.
Niçin dedikodu yapıldığı ve dedikodu yapmanın gerekçeleri:
Başkalarının ardından onlar hakkında yapılan konuşmalar,
dedikodu olarak kabul edilmektedir. Sosyal bir varlık olarak insan,
toplumun en küçük birimi olan ailesinden aldığı eğitimin sonucunda
aslında dedikodu yapmaması gerektiğini öğrenmiştir. Ancak buna
rağmen her insanın dedikodu yaptığı da bilinen bir gerçektir. Bu
nedenle çalışmada insanların neden dedikodu yaptıkları ve dedikodu
yapma gerekçelerinin neler olduğu öğrenilmek istenmiştir. Bu
kapsamda katılımcılara bu yönde yönlendirilen soruya ilişkin alınan
cevaplarda belli başlıklar ön plana çıkmıştır. Buna göre alınan cevapları
şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:
Kıskançlık, hazımsızlık, çekememezlik:
“Türkiye coğrafyasına baktığımızda genelde kırsal kesimde daha
çok dedikodunun yapıldığını söylemek mümkün. Küçük yerlerde daha
çok yapılıyor. Mesela Gümüşhane’de çok dedikodu yapılıyor. İnsanlar
birbirlerini çekemedikleri için dedikodu yapıyorlar. Bende var, onda
yok, niye yok, benim malım olsun, onun olmasın, diye sabahtan akşama
kadar dedikodu yaparlar. Genelde kahve köşelerinde daha çok oluyor.”
(GB, E, 46)
“İşin açıkçası dedikodunun yapılma gerekçesi için hazımsızlık,
haset, kıskançlık gibi nedenler gösterilebilir” (AH, E, 41)
“Galiba bir ihtiyaç hissediliyor. Bence insanlar dedikodu yaparak
kendilerini rahatlatıyorlar. Bazı yönlerde hazımsız olan insanlar var. Bu
hazımsızlıklarını dedikodu yaparak gideriyorlar.” (ŞA, K, 33)
“Kişi bir topluluğa dahil olmak için üstün yanlarını sergilemek
ister. Bir şeyleri merak ettikleri için kendi düşüncelerini başkalarına da
aktarmak için, kısaca merak ettikleri hadiseleri öğrenmek için dedikodu
yapma gereği duyulur. Kabul edelim veya etmeyelim dedikodunun
arkasında yatan en büyük neden kıskançlıktır. Bir insanın ne kadar
merak isteği varsa, o kadar çok dedikodu yapar, diye düşünüyorum.”
(KC, K, 22)
Görünen o ki, dedikodunun büyük bir kısmı diğerlerini
kıskandığımız için gerçekleşmektedir. En azından katılımcıların
söylediklerinden bu yoruma ulaşmak mümkündür. Ülken (1969: 73) de
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bu durumu doğrular şekilde, dedikodunun yapılma nedenleri arasında
rekabet ve kıskançlığın olduğuna vurgu yapmıştır.
Bilgi paylaşımı, rahatlama, alışkanlık:
“İnsanlar yaşadıklarını anlatmak istiyorlar. Bence kendilerini
rahatlamak için de dedikodu yapıyorlar.” (SCK, E, 20)
“İnsanlar günlük olayları, gelişmeleri birbirlerine aktarabilmek
için, kanaatlerini iletebilmek için dedikodu yaparlar.” (Tİ, E, 44)
“Ben asla dedikodu yapmadım, diye bir şey söylemem mümkün
değil. Her insan yapıyor. Fakat bunun sorumluluğunu da bilmek
gerekiyor. İnsan dedikoduyu belki de kendini rahatlatmak için
yapıyordur.” (AH, E, 41)
“İnsanlar içinde tutmak istemedikleri ya da konuşmaya değer
bulduklarını konuşunca belki bir rahatlama, deşarj olma yöntemi olarak
görüyor olabilirler dedikoduyu. Merak da bunda etkili olabilir.” (TM,
K, 40)
“Alışkanlık denebilir. Dedikodu denince birbirini çekememek,
birbirine laf taşımak akla geliyor. Kötü bir şey olduğunu bile bile
insanalar dedikodu yapıyor.” (SŞ, K, 45)
Dedikodunun bir başka yapılış nedeni olarak bilginin
paylaşılması durumu ve beraberinde insanın konuşarak rahatlaması
gösterilmektedir. Kişilerarası iletişimde, insanlar birbirleriyle
sıkıntılarını, bilgilerini paylaşabilirler. Bu anlamda dedikodunun
böylesi bir görevi olduğu dile getirilebilir. Rasnow dedikodunun
işlevlerini sıralarken bilgi, etki ve samimiyet başlıklarına dikkat
çekmiştir. Ona göre dedikodu, bireylerin diğerleri ve toplum hakkında
var olan bilgilere ulaşma ihtiyacına karşılık gelmektedir (Aktaran:
Arabacı-Sünkür-Şimşek, 2012: 175). Atabek de (1998: 225),
dedikodunun özünde merak duygusunun olduğundan söz etmekte ve
insanın merakını dedikodu yaparak değil de bilim ve sanatla
giderebileceğine vurgu yapmaktadır.
Dedikodunun ihtiyaç olma durumu:
Toplum genelinde dedikodu için genellikle olumsuz bir düşünce
söz konusudur. Ancak yine de insanlar dedikodu yaparlar. Bu durum
dedikodunun bir ihtiyaç olup olmadığını sorgulamayı gerektirmiş ve
katılımcılardan bu konuyla ilgili düşünceleri alınmıştır. Cevap verenler
arasında dedikodunun ihtiyaç olup olmama konusunda görüş ayrılıkları
dikkat çekmektedir. Ama ortak nokta, dedikodunun her şekilde
yapıldığı gerçeğidir.
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“Dedikodu bence bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunu tuz gibi
düşünelim. Mesela hiç tuzlu yemek yemeğe alışmasaydık, şimdi tuza
ihtiyaç duymazdık. İşte dedikodu da böyle bir şey. İnsanlar önceden
beri dedikodu yapmaya alıştıkları için, dedikodu bir ihtiyaç olarak
görülmekte.” (SCK, E, 20).
“İnsanlar, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıları anlatarak da bir
şekilde deşarj oluyorlar. Bu anlamda da insanların birbirleriyle
düşüncelerini, kızgınlıklarını, eleştirilerini paylaşması, psikolojik bir
rahatlamaya yol açar diye düşünüyorum. Bu anlamda dedikodunun
psikolojik bir ihtiyacı karşıladığını söylemek mümkündür” (Tİ, E, 44)
“Herkes için değil; ama çoğu insan için ihtiyaçtır.” (TM, K, 40)
“Kimisine göre bir ihtiyaç. Ama göreceli bir kavram olduğu için
herkese göre değişebilir.” (ŞA, K, 33)
“Kesinlikle hayır. Ama ihtiyaç gibi gözüküyor.” (SŞ, K, 45)
“Yok değil. Ama insanlar boş zamanlarını geçirmek için
dedikodu yapıyorlar.” (GB, E, 46)
“Değildir. Ama şu var; psikolojik anlamda insan kendi
eksikliklerini kamufle etmek için, başkalarını eleştirmek için,
başkalarının hakkında konuşur. Dedikodu ile deşarj olma durumu var.
Kendi eksikliklerini kapatma anlamında da kullanabilirler.” (AH, E, 41)
Katılımcıların yukarıda söylediklerinden yola çıkarak,
kişilerarası iletişimde dedikodunun aslında bir ihtiyaca karşılık
geldiğini ifade etmek mümkündür. Çünkü her ne kadar ihtiyaç
olmadığını dile getiren katılımcılar olsa da ifadelerinin devamına
bakıldığında onların da dedikodunun bir ihtiyaca karşılık geldiğini
söyleyen diğer katılımcılarla ortak bir paydada buluştukları
anlaşılmaktadır. Daha özele inildiğinde de dedikodunun kişilerarası
iletişimde bireyin psikolojik bir ihtiyacını karşıladığı yönünde
bulguların ön plana çıktığı görülmektedir.
Başkaları hakkında bilgiye ulaşmada dedikodunun araç olma
durumu:
Başkaları hakkında konuşmayı dedikodu olarak yorumlamak
gerekirse, yine onlar hakkındaki bilgilere ulaşmak için dedikodunun bir
araç olarak görülüp görülmediğine dair bilgiler aşağıda verilmiştir.
(GB, E, 46) “yok” derken, (AH, E, 41) “Bence araç değil. Araç
olarak değil de işin açıkçası kendini rahatlatma anlamında kullanılan
bir yöntem olarak düşünüyorum.” ve (SŞ, K, 45) de “Kesinlikle hayır.
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Doğrusunu doğrudan karşıdaki kişinin kendisine sormaktansa, dolaylı
yoldan başkasının aracılığıyla laf götürüp getirmek, dedikodu yapmak
daha çok tercih ediliyor.” diyerek düşüncesini dile getirmiştir. Bu
katılımcılar dedikodunun bir araç olmadığı yönünde açıklama
yaparken, diğer katılımcılar da aslında dedikodunun bir araç olduğu
yönündeki düşüncelerini paylaşmıştır.
“Eğer verilen bilgi doğruysa, dedikodu bilgiye ulaşmada bir
araçtır.” (SCK, E, 20).
“Bence bir araçtır. Çünkü düz bilgi tam olarak teyit edilemeyen
bilgi olabilir. Kişilerin kanaatlerinin de eklendiği, insanların insanlara
dedikoduyla aktardığı bilgiler, aslında yorumları da kattığı için daha
zenginleştirilmiş bilgi olduğunu düşünüyorum.” (Tİ, E, 44)
“Evet bir araçtır. Mesela benim bir erkek arkadaşım var. Bu
erkek arkadaşımı kimseye söylemiyorum, bu durum insanlarda merak
duygusu uyanıyor. Arkadaşlarım, kendi aralarında dedikodu yaparak
bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Eğer sonucunda öğrenirlerse dedikodu
gerçekten bir araçtır.” (KC, K, 22)
“Dedikodu bir araçtır; ama çok da güvenilir bir araç değildir.
Kişilerarası iletişimde doğru bilgiye ulaşmada zaman zaman
dedikodudan faydalanmak mümkün. Zaten dedikodu demek, yalan
demek değil bence.” (TM, K, 40)
“Bazı şeyleri öğrenme konusunda kimilerine göre bir araçtır.
Çoğunlukla bilgi edinme konusunda ihtiyaçları karşılıyor.” (ŞA, K, 33)
“Bilmem; ama iletişimin devamı için dedikodu bir işleve sahip
olabilir. Bu mümkündür.” (SŞ, K, 45)
Bu bağlamda katılımcılar arasında dedikodunun bir araç olup
olmadığı yönünde düşünsel farklılıklar olduğunu dile getirmek
mümkündür. Ancak katılımcıların söylediklerinden yola çıkarak,
dedikodunun bilgiye ulaşmada kullanılan bir araç olduğunu söylemek
mümkündür. Literatürde de bu yönde bilgiler bulunmaktadır. Aydemir
(2007: 113), dedikodunun bilgi edinmedeki rolünü şu şekilde dile
getirmektedir: “En eski haber alma biçimlerinden biri olan dedikodu,
halk arasında geleneksel yayılma biçimini hâlâ sürdürmektedir.”
Görüldüğü gibi dedikodu, dünden bugüne bilgi edinme aracı olarak
kullanılagelmektedir.
İlişki ve iletişimin devamı konusunda dedikodunun işlevi:
İletişim, çoğunlukla insanın bulunduğu bir ortamda
kendiliğinden ortaya çıkan bir olgudur. Bu anlamda iletişim her yerde
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ve her zaman olabilir. İletişimin olduğu ortamlarda da insana özgü olan
dedikodu kavramının varlığından söz etmek mümkündür. Böylelikle
dedikodunun iletişim ve ilişki sürecindeki işlevinin ne şekilde olduğu
konusunda katılımcılardan görüşler alınmıştır.
20 yaşındaki erkek öğrenci (SCK), “Gündelik ilişkilerimizde
konuşmalarımızın yüzde 60’ı dedikodu ile oluyor. Erkek erkeğe
olduğumuz zaman bile dedikodu yapıyoruz. Kadınlar zaten dedikodu
yapmalarıyla ünlüler. Ama erkekler de yapıyorlar yani. Kişilerarası
iletişimde dedikodunun dönüştürücü bir rolü vardır. İnsanlar birbiriyle
iletişim kurarken sıklıkla dedikoduya başvururlar. İletişimde
dedikodunun önemli bir yeri vardır.” diyerek, aslında dedikodunun
iletişim içindeki yerini özetlemiştir. Diğer katılımcılar da benzer
ifadelerle konuya dikkat çekmişlerdir.
“İnsanlar sosyal medya üzerinden dedikodu yaparak aralarındaki
bağları birleştirmeyi öğrendiler. Birbirini tanımayan insanlar, ortak bir
amaç olan dedikodu sayesinde karşılıklı iletişimler kurmaya başladılar.
İnsanlar bir şeyler öğrenmek için dedikoduyu sürdürür. Bu, iletişim için
bir devamlılıktır. Dedikodu yapmak, herhangi bir bilgiyi başkasıyla
paylaşmanın onlarla etkileşime geçmenin en kolay yoludur. Dedikodu,
iki veya daha çok kişi arasında başlar, konu konuyu açar. Bazı insanlara
göre dedikodu başkalarını sadece negatif anlamda ya da küçük
düşürmek anlamına gelmez. Birbirileriyle dedikodu yaparak stres atan
insan topluluğu çok fazladır. Dedikodu stres atmak için birebir hale
geldi. Merak ve haz duygularını içinde barındırır. Bu şekilde bu
duyguları tatmin etmeye çalışırlar.” 22 yaşındaki kız öğrenci (KC)’nin
bu düşüncelerini, “Doğrusu genelde dedikoduya olumsuz anlam
yüklenir. Ben olumlu işlevlerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum.
Bir kişi hakkında kötülük yapmak amaçlı kullanılmadığında, insanların
birbirleri ve çevreleri hakkında, olaylar hakkında, diğer insanlar
hakkında olan bitenler hakkında fikir alışverişinde bulunmaları,
kanaatlerini iletebilmeleri için yararlı olduğunu düşünüyorum.” diyen
Tİ’nin (E, 44) ifadeleriyle desteklendiğini söylemek mümkündür.
Katılımcıların yukarıda verilen ifadelerinden yola çıkarak
dedikodunun iletişimde olumlu ve olumsuz şekilde ele
alınabileceğinden söz etmek mümkündür. Çakal (2017), dedikodunun
olumlu olduğuna vurgu yapmaktadır. Ona göre dedikodu; daha ziyade
birbirini tanıyan insanlar arasında gerçekleştirilen bir bilgi alışverişidir.
Bu tür insanlar birbirlerinin çıkarlarını korumak için dedikodu yaparlar.
Kişilerarası iletişimin
dedikodunun rolü:

devamını

sağlaması

bakımında
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Kişilerarası iletişim söz konusu olduğunda en az iki kişinin bir
araya gelmesi ve çeşitli konulardan söz etmesi durumundan bahsetmek
mümkündür. Hal böyle olunca, bu tür iletişimde sözlü iletişimin yoğun
olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Bu durumda karşılıklı
konuşan insanların kurdukları iletişimde sürdürülebilir bir ilişki
ortamının devamının sağlanmasında dedikodunun dönüştürücü ve
sürdürülebilir bir paya sahip olup olmadığını anlayabilmek için
konunun bu yönünü de bakmanın uygun olacağı düşünülmüştür. Bu
çerçevede dedikodunun kişilerarası iletişimdeki rolünün ne olduğunu
anlamak için katılımcılardan bu doğrultuda bilgiler alınmıştır. Söz
konusu bilgiler şu şekildedir:
“Ben bir ilahiyatçı olarak dedikodunun kişilerarası iletişimi
bozduğunu
düşünüyorum.
Kişilerarası
sevgiyi,
muhabbeti
soğutabileceğini düşünüyorum.” (AH, E, 41)
“Olumlu bir rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü dedikodu;
insanların diğer insanlar hakkındaki bilgilerinin öğrenilmesini sağlayan
bir araçtır. Dedikodunun aslında faydalı bir şey olduğuna kanaat
getirdim. Dedikodu olumsuzdur, kodlaması var. Toplumda herkes
genelde dedikoduyu olumsuz algılıyor. Ama ben insanların kendi
düşünce ve kanaatlerini başkalarına iletme aracı olarak yorumluyorum
dedikoduyu. Çünkü bu kanaatleri kitle iletişim araçlarıyla iletemeyiz.
Bunu illa kişilerarası iletişimle iletebiliriz. Kişilerarası iletişim deyince
de, belki de bir araştırma yapılsa yarı yarıya dedikodu yapıyoruzdur. Bu
anlamda dedikodunun da tanımı çok önemli. Ben dedikoduyu yararlı
olarak görüyorum. Ama toplumdaki algı olumsuz. Kavramın kendisi
zihinlere olumsuz yerleşmiş. O nasıl çözülebilir, onu bilmiyorum. Ben
büyük ölçüde dedikodunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama
olumsuz bir silah olarak kullanılabilir. Bir kişi hakkında kötülük
yapacaksanız, o kişinin tüm çevrede kötü bilinmesini istiyorsanız, bu
anlamda haksız bir şekilde hakkında kötü ve haksız düşünceleri etrafta
yaymak gibi. Buna da aslında dedikodu dememek lazım. Buna
hakkında karalama kampanyası demek lazım. Dedikodu bilgi sağlama
konusunda çok önemli bir işleve sahip. Daha kısa sürede daha çok
bilgiye ulaşmada kolaylık sağlıyor. Ve de bilginin çok hızlı yayılmasını
sağlıyor.” (Tİ, E, 44)
Thornborrow ve Morris, (2004) insanların hakkında yapılan
dedikoduların onların hoşlanabileceği türden yapılmasını olumlu;
onları kızdıracak, kişiliğine saldırı niteliği taşıyacak şekilde
gerçekleşmesini de olumsuz dedikodu olarak yorumlamaktadırlar. Bu
yorumdan yola çıkarak Tİ’nin dedikoduyu olumlu ve olumsuz şekilde
sınıflandırması daha anlamlı bir hale dönüşmektedir.
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“Kişilerarası iletişimde dedikodunun bilgi sağlama rolü olabilir.
Olumlu katkıları da olabilir. Çünkü ben dedikoduyu yüzde yüz olumsuz
olarak yorumlamıyorum. Hatta dedikodu sayesinde bir sürü bilgi
öğrendiğim durumlar oldu. Ve diyorum ki, bu kadın milleti iyi ki her
şeyi bu kadar detaylı konuşabiliyoruz, şimdi şunu öğrendim, diyorum.
İşime yarayan bilgiler de çıkıyor. Bazen bazı durumlarda dedikodudan
hoşlanmayan insanlar özellikle sırf dedikodu yaptığı için birilerinden
kaçabilirler. Bu durumda iletişime ket vurabilir. Dedikodudan
hoşlanan, seven insanlar için ise iletişimin devamını sağlaması
bakımından bir araç olabilir. Bu anlamda birleştirici, iletişimin
devamını ve sürdürülebilirliğini sağlayan bir role de sahip olabilir.
Mesela dedikodunun mahiyeti önemli. Mahiyeti derken de, iki kişinin
ortak tanıdığı ya da ortak mustarip oldukları ya da ortak ilgilerini çeken
bir konuysa bu dedikodu, bu da ilişki ve iletişimi daha bir sürdürülebilir,
birbirleri için daha bir çekici hale getirebilir.” (TM, K, 40)
“Dedikodu, konu açmak ve üzerinde konuşmaya devam etmek
konusunda iletişime katkı sağlayabilir. Farklı şekilde etkileyebilir.
Kimini doğru kimi de yanlış yöne sevk edebilir. Yani ilişkileri pekiştire
de bilir, boza da bilir. İnsanları birbirine yaklaştırdığı gibi birbirinden
uzaklaştıra da bilir. Sırf dedikodu üzerine kurulan arkadaşlıklar uzun
soluklu olmaz.” (ŞA, K, 33)
Maden (2012: 311), insanlar arasında gerçekleşen her türlü
iletişimi, kişilerarası iletişim olarak tanımlanmaktadır. Katılımcıların
da dile getirdiği gibi kişilerarası iletişimde dedikodu, iletişimin; yani
konuşmanın devamını sağlaması açısından iletişime katkı
sağlamaktadır. İletişimin devamı için bilgi edinmek amacıyla
başvurulan dedikodunun, kişileri birbirinden uzaklaştırıcı bir yanı da
bulunmaktadır. Bu anlamda dedikodunun olumlu ve olumsuz şekilde
yapılmasının, kişilerarası iletişime de doğrudan aynı yönde etki
yaptığını dile getirmek mümkündür.
Dedikodunun olmadığı bir dünyanın mümkün olup olmaması
durumu:
Nasıl ki iletişimin olmadığı bir dünya mümkün değilse, dedikodu
için de benzer şeyleri söylemek olasıdır. Nitekim katılımcılardan alınan
ve aşağıda bu konuyla ilgili verilen bilgilere bakıldığında, hemen
herkesin dedikodu konusunda meraklı olduğu ve dedikodunun olmadığı
bir dünyanın varlığından söz etmenin zor olduğu anlaşılmaktadır.
“Mümkün değildir. Dedikodunun olmadığı bir dünya zordur.
Bence olamaz.” (SCK, E, 20).
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“Mümkün değil. İlla ki dedikodu yapılır. Erkekler yapmasa
bayanlar yapar.” (GB, E, 46)
“Mümkün gözükmüyor. Çünkü insanın hamurunda böyle bir şey
var. Mesela dinimiz açısından da dile getirecek olursak, Allah-ü Teâlâ
insana bu yönde bir özellik yaratmış diyemeyiz de, bir yapı vermiş; ama
onun hakkında da ciddi şekilde uyarılar yapmış. Yani dedikodu
yapmayın, gıybet yapmayın, diye ciddi şekilde uyarmış. Demek ki
insanda böyle bir yapı var. O yapının kesinlikle kullanılmaması
gerektiğini de belirten uyarılar var.” (AH, E, 41)
AH’nin (E, 41) bu görüşlerini, Kasapoğlu’nun (2006: 53)
“Kur’an, müminler arasında dedikodunun ortaya çıkabileceğini
söyleyerek, onları uyarmıştır. Dedikodu, insanların arkalarından
çekiştirilmesi durumudur” ifadesi ile açıklamak mümkündür.
“Bence mümkün değil.” (Tİ, E, 44)
“Sanırım mümkün değil. Bir de benim dedikodu anlayışım
sadece çekiştirme, olumsuz değil; birisinin kıyafetiyle ilgili ya da saç
modeliyle ilgili konuşulan şeyler de dedikodu bence. Dedikodu tam
olarak olumsuz şeyler çağrıştırmıyor. Başka biriyle ya da başka
olaylarla ilgili olan ve muhatabının o anda orada bulunmadığı
durumlarda söylenen her şey dedikodudur. Dedikodunun olmadığı bir
dünyanın olması için iletişimin sıfır olması lazım. İnsanların tek
başlarında bir dağda veya o derece baskı altında olmaları gerekiyor ki,
ya da korku altında olmalı ki, dinleniyor muyuz gibi, özellikle gayret
ettiklerinde belki mümkün olabilir. O da çok zor.” (TM, K, 40)
“Kesinlikle hayır. Bu her yerde; yani sosyetenin içinde de,
kültürlü insanların içinde de, okumuşların içinde de, cahillerin içinde
de var olan bir şey. İnsanların geninde var; yani kötülüğünü bile bile
yine de şeytan, nefis ortaya çıkınca asla vazgeçilmez bir hale geliyor
dedikodu.” (SŞ, K, 45)
“Yok canım, nerde. Öyle bir dünya olacağını zannetmiyorum.
Olsa güzel olur; ama dedikodu illa ki oluyor.” (ŞA, K, 33)
Görüldüğü üzere, dedikodunun olmadığı bir dünyanın mümkün
olup olmadığı yönünde katılımcıların tamamı, böyle bir dünyanın
olmayacağı konusunda hemfikirdir.
Dedikodunun iyisi kötüsü:
Dedikodunun toplumsal işlevine bakıldığında ve yukarıda da
ifade edildiği gibi literatürde olumlu ve olumsuz yanlarına vurgu
yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda dedikodunun iyi ve kötü
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sınıflandırılmasında katılımcıların yorumları merak edilerek, bu başlığa
ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre ifade edilen görüşler şöyledir:
“Dedikodu, kişiyi kötülemek için yapılır. Dedikodunun iyisi
kötüsünden ziyade, doğrusu yanlışı vardır bence. Eğer birisi hakkında
yanlış bir bilgi paylaşırsak, yanlış dedikodu yapmış oluruz; ama doğru
bilgileri paylaşırsak, bu sefer doğru olur.” (SCK, E, 20).
“İyisi kötüsü olmaz. Yani bir insanın hoşlanmayacağı bir şeyi
arkasından söylediğin zaman o dedikodu olur. Ama belki de şöyle bir
şey olur; mesela ben senin hakkında güzel şeyler söylüyorum. Bu
dedikodu senin hoşuna gidiyorsa eğer, dedikodu sayılmaz. Ama hoşuna
gitmiyorsa, bu dedikodudur. Yani hoşlanmayacağın şeyler söylenirse,
bu kesinlikle dedikodudur. İnsanlar ne kadar zarar verici bir şey
olduğunu bir bilse, bunu yapmaz aslında. Ama bir alışkanlık haline
geldiği için insanlar dedikodu yapıyorlar. Bağımlılık olmuş artık.” (SŞ,
K, 45)
“Dedikodu yapılıyor evet; ama insanda biraz da Allah korkusu
olmalı. Gözünle görmediğin bir şey hakkında çok fazla konuşmak
doğru değil.” (ŞA, K, 33)
“İyisi olduğunu düşünmüyorum. Dedikodunun kötüsü olur
bence.” (AH, E, 41)
Yukarıda görüşleri verilen katılımcılar, dedikodu hakkında
olumsuz tavır sergilemektedir. Bu anlamda dedikoduyu “kötü” olarak
yorumlamaktadırlar. Bunun yanı sıra dedikodunun “iyi” olabileceği
yönünde de bilgilere ulaşılmıştır. Söz konusu bilgiler, gerekçelerini
göstermek bakımından doğrudan katılımcıların ağzında şu şekilde
aktarılmıştır:
“Dedikodu aslında önemli bir işlev görüyor. İnsanlar bir şekilde
diğer insanlar hakkındaki tutumlarını, davranışlarını bu edindiği bilgiler
doğrultusunda oluşturuyor. Dedikodu bu anlamda olumlu oluyor. Ben
olumlu bakıyorum. Belki kavram doğru tanımlanmalı. İnsanların
hoşlanabileceği bir tanımı olsa, olumlu bakabilecekleri bir kavram
olabilir. Bence yararlı; çünkü insanlar diğer insanlarla nasıl fikir
alışverişinde bulunabilecekler? Gerçek kanaatlerini nasıl yansıtacaklar?
Bunun bir yolu yok. Ben dedikoduya büyük ölçüde olumlu baktığım
için tamamen bir kişi hakkında olumsuz bir kampanya yürütmek adına,
herkese gidip şu kişi şöyle kötü, şöyle şeyler yapıyor gibi şeyler yapıp,
bir kulis oluşturma gibi çalışma olmadığı sürece bence olumlu. Ama o
anlamda olumsuz yönleri de olabilir. Yani bu işi tamamen birine
kötülük yapmak maksatlı yapıyorsan, sürekli etrafa o kişiyle ilgili kötü
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düşünceler yayma fikri varsa, kötü olabilir. Büyük ölçüde böyle
olmadığını da görüyorum. Ama tabii ki bu yönleri de olabilir.” (Tİ, E,
44)
“İyisi kötüsü vardır. Mesela bazen dedikodu deriz; ama
bildiğimiz şeyler bizim ilerlememizi, doğru adım atmamızı
sağlayabilir. Belki biriyle ilgili olumsuz şeyler duymamış olsaydık,
başkalarının düşmüş olduğu tuzaklara biz de düşebiliriz. Bunları da
engellemiş olabiliriz. Bu yönden de bakıldığında dedikodu yüzde yüz
kötüdür, denilemez.” (TM, K, 40)
Verilen bilgilerden de anlaşıldığı gibi dedikodunun iyisi de
kötüsü de vardır. İyi ve kötü olma durumunda önemli olan, dedikoduya
olan yaklaşım tarzımızdır.
Dedikoduya maruz kalma ve hissedilen duygu durumu:
Dedikodunun olmadığı bir dünyanın varlığından söz eden
katılımcıların bu başlık altında verdikleri cevap, diğer cevaplarını
doğrulmaktadır. Nitekim katılımcıların ikisi dışında tamamının
hayatının bir bölümünde dedikoduya maruz kaldığı anlaşılmaktadır.
Burada dedikoduya olumsuz bir atıf yapıldığı ve dedikodusu yapıldığını
duyan katılımcının da genellikle olumsuz ruh haline sahip olduğunu
söylemek mümkündür.
“Kalmadım. Ben de arkadaşlar arasında dedikodu yapmışımdır.
Mesela o şuraya gitti, ben gidemedim, falan diye konuşmuşluğum
vardır.” (GB, E, 46)
“Benimle ilgili bir şeyin konuşulduğunu, söylendiğini şu an için
hatırlamıyorum. Bende ciddi şekilde travma yaratan ya da
gündemimde, zihnimde iz bırakan önemli bir şey olmamış demek ki
öyle bir şey hatırlamıyorum.” (Tİ, E, 44)
“Evet kaldım. Öğrendiğim zaman da çok meraklandım, acaba
benim hakkımda ne konuştular, diye merak uyandırdı.” (SCK, E, 20).
“Defalarca. Tabi ki insanın moralini, motivasyonunu bozuyor.
Fakat bu noktada en fazla kendimi ayakta tutmamın en önemli sebebi
başarı; yani o dedikodular, o gıybetler neticesinde çok daha başarılı
olmam gerektiğini düşünüyorum. Belki de ona karşı bir reaksiyon
göstermek gerekiyor. Yani hakkımda yapılan dedikoduları duymak
bende başarılı olma anlamında itici bir güç yarattı. Başarılarımda beni
ciddi şekilde etkiledi. Ama şu var; o kişiden kişiye değişebilir. Çünkü
bu yapı meselesi. Bu, bazı insanları ciddi şekilde düşürebilir, hatta kişi
kendisini işe yaramaz olarak düşünebilir, yıpratıcı olabilir; ama benim
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yapımdan kaynaklanan bir reaksiyon var. Hakkımda yapılan
dedikodular beni ciddi şekilde kamçılar.” (AH, E, 41)
“Evet çokça maruz kaldım. Çok kötü şeyler hissettim.
Yapmadığım şeyler, yapmışım gibi gösterildi. Dedikodu yapan kişiyle
ilişkimi çoğu zaman kesmişimdir. Özür olur, bir konuşma olur yine de
her zaman çok kötü hissetmişimdir kendimi.” (KC, K, 22)
“Olumsuz dedikoduya maruz kaldım. Bunu da duydum ve şok
oldum. Birkaç gün bu şoktan kurtulamadığım oldu. Dedikodumu yapan
kişiyi kendime yakın buluyordum. Böyle bir dedikodu yapacağını
beklemiyordum. Çünkü kendimi daha uzak hissettiğim kişiler beni
tanımadığı için benim hakkımda dedikodu yapsalardı daha hoş
görebilirdim. Ama beni tanıyan birinin, benim hakkımda dedikodu
yaptığını duymak daha yıpratıcı oldu. Hâlâ inanamıyorum, hâlâ
gördüğümde içim acıyor. Hakkımda yapılan dedikoduyu duyduğumda
o kişiden biraz daha uzaklaştım; fakat tamamen uzaklaşmadım.
Kendisiyle de yüzleşmedim. Yüzleşmeyi de düşünmüyorum. Çünkü
yapacak bir şey yok. Onun bu dedikoduyu yapmış olduğu kitleyi tekrar
toplayıp, tekrar konuşacak halimiz yok. Oldu bitti. O yüzden ben hiçbir
şey olmamış gibi devam ediyorum. Ama biraz daha soğuk ve
mesafeliyim.” (TM, K, 40)
“Çok maruz kaldım. Çok sinirlendim. Dedikodu yapanlara karşı
cevap vermek yerine susmayı tercih ettim. Ama bu sefer de kendime
zarar verdim. Kişilik haklarıma saldırı yapıldığını düşündüm.” (SŞ, K,
45)
“İlla ki olmuştur, kalmışızdır. Duymasam bile hissettiğim
olmuştur. Yüzüme farklı konuşup, arkamdan farklı konuşan insanları
hissediyorum. Beni çekemediğini, çekiştirdiğini anlayabiliyorum.
Bunu fark ettiğim durumlarda hiç tartışmaya girmedim. Çünkü konu
çok uzayacak.” (ŞA, K, 33)
Verilen cevaplar, katılımcıların kendileri hakkında yapılan
dedikoduları duyduklarında psikolojik olarak etkilendiklerini
göstermektedir. Literatürde de bu yönde bilgiler mevcuttur. Nitekim
Mezahiri (2002: 141), insanların dedikoduya maruz kalmaları
durumunda yaşadıkları ruhsal durumla ilgili olarak kişiliğin
bozulmasından, ruhsal yapı üzerinde oluşabilecek zararlardan, kişinin
olumsuz ruh hali ile olumsuz davranışlara yönelerek, iyi olan
davranışları terk edebileceğinden söz etmektedir. Benzer şekilde
Nicholson da (2002: 67), hakkımızda yapılan dedikoduyu
duyduğumuzda öfkelendiğimizden ve düş kırıklığı yaşadığımızdan söz
etmektedir. Bu nedenle de kişilerin empati yapmalarının en uygun yol
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olacağından bahsetmektedir. Karşımızdaki kişinin yerine kendimizi
koymak anlamına gelen empati ile dedikodunun istenmedik bir olgu
olduğunu vurgulamaktadır.
Kişilerarası iletişimde dedikodunun önlenebilmesinin mümkün
olup olmaması ve konuyla ilgili öneriler:
Sosyal bir varlık olan insan, var olduğu günden beri kendisine ait
birtakım özellikleri bugüne kadar getirmiştir. Dedikodu denilen olgu da
bunlardan birisi olarak değerlendirilebilir. Zira insana özgü olan
konuşma yeteneği, insanı konuşurken gerek bilgiye ulaşma, gerekse de
karşısındaki hakkında olumsuz vb. ifadelerde bulunma anlamında
dedikoduya sevk etmektedir. Bu anlamda kişilerarası iletişim söz
konusu olduğunda, dedikodunun önlenip önlenememesi konusunda
katılımcıların konuyla ilgili düşünceleri alınmıştır.
“Dedikodunun önlenmesi bence mümkün değildir. Dedikodu
kötü bir şeyse, insanlara bunun aşılanması gerekir. Bir insan dedikodu
yaptığında diğerinin onu ayıplaması gerekiyor, yapma, etme diye
önlenmesi için. Belki o zaman önlenebilir.” (SCK, E, 20).
“İnsanlar için çeşitli kurslar açılabilir. Boş zamanlarını kursa
giderek doldurarak, dedikodu yapmaları engellenir. Ama biraz da zor.
Türkiye insanı, dedikoduya alışmış.” (GB, E, 46)
“Bence imkansız. Konuşan iki insan mutlaka konuşmasının bir
yerinde olaylarla ya da kişilerle ilgili kendi kanaatini işin içine katar.
Dedikodunun tam olarak bir tanımını ortaya koymak lazım. Şu anda
benim bahsettiğim dedikodu, olaylarla da kişilerle de ilgili olabilir. Bu
anlamda da herkes dedikodu yapıyor. Bu insanın doğasında var.
Mutlaka bir yorumda bulunur. Mutlaka bir bilgiyi aktarır. Zaten insan
olmak da böyle bir şey. Herkes herkesle bir şekilde iletişim halinde.
Dedikodu bana göre hayatın çok merkezinde. İnsan iletişiminin tam
merkezinde. Ve bu, asla soyutlanamayacak bir şey.” (Tİ, E, 44)
“Şu an içinde bulunduğumuz dünyada mümkün değil. Çünkü çok
erdemli insanlar ya da toplum değiliz. Ama belki bir gün ileride
mümkün olabilir. İnsanlar belki iç dünyalarına yönelik şeyleri
keşfettiklerinde, dedikodu gibi şeylerin ayıplandığı bir dünya
oluşturduklarında, dedikoduya tenezzül edenleri dışladıklarında ve
bilinçli yetişen insanlar olduğunda belki mümkün olur. Mümkün
olmaması için de bence bir sebep yok.” (TM, K, 40)
“Mümkün olmaz. Çünkü bu, insanların kişiliklerinde var. Belki
ben seviyorum, sen sevmiyorsun. Birkaç insan bir araya geldiğinde
dedikodu yapılıyor. Bunu uyarabilirsin, buna günah diyebilirsin,
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böylece belki dedikodu yapılmasını azaltabiliriz. Tabii bunda karşıdaki
kişinin ikna olması lazım.” (SŞ, K, 45)
“Zannetmiyorum. Kuran-ı Kerim’i bilen insanlar dedikodunun
kul hakkına girdiğini bildiği için dedikodu yapmaktan kaçınabilirler.
Dedikodu yapıldığında, yapan kişiyi uyarmak lazım. Hâlâ dedikodu
yapmaya devam ediyorsa o toplumdan ayrılman lazım. Dedikodu iyi bir
şey değil; ama hepimiz yapıyoruz. Bu dedikoduya girmiyor deyip,
dedikodu yapıyoruz. İnsanalar yanlış olduğunu bile bile dedikodu
yapıyor. Tatlı bir yanı var sanki. Herhalde insanı psikolojik olarak
rahatlatıyor.” (ŞA, K, 33)
“Sıfıra indirmek mümkün değil. Ama minimize etmek mümkün.
Bu işin toplumsal boyutu, çevre boyutu, mahalle baskısı boyutu ve en
önemli de dini boyutu var. İşin açıkçası insan kendi benimsemiş olduğu
kültürel özellikler bakımından da bu işin yanlış bir şey olduğunun
bilincinde olması için belki bir tepkinat, belki ne bileyim bu noktada
dinin istemediği davranışların sıralanması, madde olarak insanlara
söylenmesi veya eğer konuşulan bir konu kendisini rahatsız edecekse
veya kendisine zarar verecekse bunu bir şekilde ona dile getirmek
anlamında da dedikodunun minimize edilmesi konusunda düşüncelerim
var.” (AH, E, 41)
“Evet mümkündür. Karşılıklı diyalog halinde konuşup, karşılıklı
kahve eşliğinde bu çözülebilir, diye düşünüyorum. İnsanın
konuşmasında karşısındakine güven vermesiyle dedikodu biraz olsun
ortadan kalkabilir.” (KC, K, 22)
Kişilerarası iletişim söz konusu olduğunda dedikodunun
önlenmesi bakımından katılımcıların çok da olumlu düşünceye sahip
olmadığı anlaşılmıştır. Yani dedikodunun önlenmesinin çok da
mümkün olmadığı kanısı taşıyan katılımcı sayısı ağırlıktadır. Nitekim
verdikleri bilgilerden bunu görmek mümkündür. İnsanın doğası gereği
konuşması ve başkaları hakkında da konuşurken kişisel yorumlarını işin
içine dahil etmeleri, dedikodunun önlenememesine katkı
sağlamaktadır.
Sonuç
En eski haberleşme kaynaklarından biri olan dedikodu,
kişilerarası iletişimde iletişimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir
olgu olarak ortaya çıkmıştır. Kaldı ki dedikodu, sözlü iletişimin bir türü
olarak dünden bugüne insanların birbirleriyle gerçekleştirdikleri
iletişimde rol oynamıştır. Bu yönüyle de doğal iletişim kaynağı olarak
görülmektedir.
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İletişim, sosyal bir ihtiyaçtır. Dedikodu da bu ihtiyacın bir
sonucu olarak ortaya çıkan olgudur. İnsanlar diğerleri hakkında bilgiye
ulaşmak, onları çekiştirmek, aşağılamak vb. şekilde konuşmalarla
dedikoduyu gerçekleştirmektedirler. Bu anlamda kişilerarası iletişimde
dedikodu olgusu da kendine düşen payı almaktadır. Bu bağlamda
dedikodunun kişilerarası iletişimde, ilişkinin devamını sağlama
konusunda dönüştürücü bir role sahip olduğundan söz etmek
mümkündür.
Kişilerarası iletişimde dedikodunun yerinin ne olduğunu
belirlemenin amaçlandığı bu çalışmada elde edilen bilgileri kısaca şu
şekilde özetlemek mümkündür: Bu amaca ulaşabilmek için çeşitli
demografik özelliklere sahip olan sekiz kişi ile yarı yapılandırılmış bir
görüşme yapılmıştır. Özellikle dört kadın ve dört erkekle görüşme
yapılarak, cinsiyetler arasında bir eşitlik sağlanmıştır. Farklı
mesleklerden kişiler seçilerek, görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmaya
katılım sağlayanların tamamının dedikodu kavramının literatürdeki
tanımına uygun olarak bir tanımlama yaptığı görülmüştür. Benzer
şekilde katılımcıların dedikodu yapma gerekçeleri olarak öne
sürdükleri görüşlere bakıldığında ortak noktanın; kıskançlık,
çekememezlik, bilgi paylaşımı, psikolojik olarak rahatlama, alışkanlık
olduğu anlaşılmıştır. Dedikodunun bir ihtiyaç olduğu yönünde elde
edilen bilgiler, kavramın kişilerarası iletişimde, ilişki ve iletişimin
devamını sağlama konusunda önemli bir dönüştürücü etkiye sahip
olduğunu ortaya çıkartmıştır. Katılımcıların hemen hepsi, her insanın
dedikodu yaptığını dile getirerek, dedikodunun kişilerarası iletişimin
vazgeçilmez bir özelliği olduğundan, insanlık var olduğu sürece
dedikodunun olacağından; kısacası dedikodusuz bir dünyanın mümkün
olamayacağından söz etmişlerdir. Bu tür başlıklarda fikir birliği
sağlayan katılımcılar, dedikodunun iyi ve kötü yönlerinin bulunduğu,
dedikoduya olumlu ve olumsuz bakma anlayışında ise farklılıklar
göstermiştir. Katılımcılar ayrıca dedikoduya maruz kaldıklarında
kendilerini psikolojik olarak kötü hissettikleri konusunda da ayrıştırıcı
cevaplar vermiştir. Bunun yanı sıra dedikodunun önlenmesi ile ilgili de
farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Görünen o ki, dedikodu bireyden başlayarak toplumun geneline
kadar yayılan bir olgudur. Dedikodu bireyin kendi dışındakiler
hakkındaki bilgiye ulaşmada kullanılan en ekonomik ve kimine göre de
en zevkli iletişim aracıdır. Olumlu ve olumsuz yanları bulunan
dedikoduda, iletişim kazalarına yol açmamak için doğru bilginin
yayılmasına özen göstermek gerekir. Dedikodusu yapılan kişi er ya da
geç kendisiyle ilgili yapılan dedikoduyu duyar. Özellikle kişilerarası
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iletişimde uzun soluklu ilişkiler kurmak isteniyorsa, ağızdan çıkan
ifadelere ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Zira kılıç yarası iyileşirken,
kalp yarası iyileşmez. Bu anlamda iletişimde dönüştürücü bir unsur
olarak görülen dedikoduda, ifadelerin dile getirilme tarzı önemli
olmaktadır. Bilgi paylaşmak adına gelişi güzel servis edilen ifadeler,
aslı olmasa bile doğru kabul edilebilir. Yıkıcı, bozucu, ayrıştırıcı
ifadelerden bu nedenle uzak durmakta fayda vardır.
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DİJİTAL ÇAĞDA HALKLA İLİŞKİLERİN DİYALOGSAL
KULLANIMI: TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ
DIALOGIC USAGE OF PUBLIC RELATIONS IN DIGITAL AGE: AN
ANALYSIS OF THE RESEARCHES CONDUCTED IN TURKEY
İhsan TÜRKAL
Özet
Kent ve Taylor, 1998 yılında yaptıkları “Web Aracılığıyla Diyalogsal İlişki
Geliştirme” adlı çalışmaları ile diyalogsal halkla ilişkilere teorik bir yaklaşım
getirmişlerdir. Bu yaklaşımı “Diyalogsal Halkla İlişkiler Teorisine Dair” adlı
2002 yılı çalışmaları ile kamularla Web üzerinden diyaloğa dayalı ilişkileri
geliştirmeye yönelik stratejik bir çerçeveye dönüştürmüşlerdir. Günümüze
kadar ulaşan süreç içerisinde gerek uluslararası alanda gerekse ülke içinde Kent
ve Taylor’ın teorik çerçevesine dayalı çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırmalar, Web ve sosyal medya üzerinden yürütülen ilişkilerin diyaloğa
dayalı halkla ilişkiler anlayışına uygun bir biçimde gerçekleşip
gerçekleşmediğini ortaya koymaya yönelik olarak yapılmıştır. Bu çalışma, Kent
ve Taylor’ın diyalogsal internet prensipleri doğrultusunda özellikle Türkiye’de
yapılan araştırmaların sonuçları üzerine bir analiz sunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diyalogsal Halkla İlişkiler, Diyalog, Halkla İlişkiler,
Halkla İlişkiler 2.0, Sosyal Medya

Abstract
Kent and Taylor, brought a theoretical approach to dialogic public relations
with their work named “Building a Dialogic Relationship Through the World
Wide Web” carried out in 1998. They transformed the approach into a strategic
framework in their work named “Toward a Dialogic Theory of Public
Relations” to build dialogic relationships with stakeholders through the World
Wide Web” in 2002. Many researches both domestically and internationally
has been conducted based on Kent and Taylor’s strategic framework so far. The
purpose of the researches became to determine whether the relationships built
via the Web and social media were compatible with dialogic public relations or
not. This paper aims to provide an analysis of the results of the researches which
have been done in accordance with Kent and Taylor’s dialogic internet
principles especially in Turkey.
Key Words: Dialogic Public Relations, Dialogue, Public Relations, Public
Relations 2.0, Social Media
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1.

Giriş

Kent ve Taylor, 1998 ve 2002 yıllarında gerçekleştirdikleri
çalışmalarıyla, kamularla Web üzerinden diyalogsal iletişim kurmaya
yönelik stratejik bir çerçeve geliştirmişlerdir. Takip eden on yıl
içerisinde bu çerçeve üzerinden uluslararası alanda Web sitelerine
yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Fakat internet teknolojisinin
2000’li yıllardan itibaren tek yönlü iletişime dayalı Web 1.0’dan iki
yönlü iletişimi ön plana çıkaran Web 2.0’a evrilmesi Kent ve Taylor’ın
çerçevesinin ikinci on yılında sosyal medyaya aktarılması sonucunu
getirmiştir. İlk dönem Web siteleri üzerine odaklanan uluslararası
araştırmalar ikinci dönemde Facebook ve Twitter gibi sosyal medya
araçlarına yönelmişlerdir. Yurt içinde yapılan çalışmalar ise hem Web
siteleri hem de sosyal medya araçları çerçevesinde 2010’lu yıllardan
sonra konuya odaklanmaya başlamışlardır. Bu çalışma, Kent ve
Taylor’ın Web tabanlı diyalogsal halkla ilişkilere yönelik teorik
çerçevesi bağlamında yurt içinde gerçekleştirilen araştırmalar üzerine
bir analiz sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, diyalog,
diyalogsal halkla ilişkiler teorisi, Kent ve Taylor’ın yaklaşımları ve
diyalogsal internet ilkeleri bir sonraki bölümde özlüce ele alınmaktadır.

2.

Diyalogsal Halkla İlişkiler

Teorik altyapısını felsefe ve iletişim alanındaki yaklaşımlardan
alan diyalogsal halkla ilişkiler (McAllister-Spooner, 2009: 320),
teknolojik gelişimin hız kazandığı günümüzde örgüt ve paydaş
ilişkilerinin oluşturulup sürdürülmesinde önem kazanmıştır (Kent and
Taylor, 1998: 331, Solis and Breakenridge, 2009: 23). Bu gelişmede
diyaloğu önemli ölçüde halkla ilişkilerin etkinlik alanına taşıyan dijital
iletişim araçlarının etkili olduğu söylenebilir (Köseoğlu ve Köker,
2014: 219). Bu bakımdan konuya ilişkin özellikle dijital teknolojiler
üzerinde gerçekleştirilen araştırmaların yoğunlaştığı görülmektedir.
Ancak bu gelişim noktasına hangi süreçler sonucunda ulaşıldığının
ortaya konması konunun daha iyi anlaşılması açısından önem
taşımaktadır. Bu da konunun tarihsel gelişim süreci içerisinde ele
alınmasını gerekli kılmaktadır.
1.1. Diyalog Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Halkla İlişkiler
Alanına Aktarılması
“Diyalog”, kavram olarak Antik Yunan uygarlığından beri
kullanılmakla birlikte (Kvernbekk, 2009: 2), 1950’li yıllardan sonra
yaygınlık ve önem kazanmaya başlamıştır (Escobar, 2009: 52). Sosyal
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bilimlerin çoğu disiplininde benimsenen kavram (Penman, 2000: 83)
1970’li yıllarda iletişim alanına (Anderson vd., 2004: 5), 1980’li
yıllarda da halkla ilişkiler alanına taşınmıştır (Es and Meijlink, 2000:
69).
Diyalog kavramı, 1970’lerden sonra halkla ilişkiler disiplininde
gelişim gösteren simetrik iletişim, ilişki yönetimi, sosyal sorumluluk
gibi olguların ortaya çıkardığı yeni paradigma değişimine (Botan and
Taylor, 2004: 659) katkıda bulunmuş ve alanın merkezi kavramlarından
biri haline gelmiştir (Pieczca, 2011: 108-109). Bir yandan iki yönlü
simetrik halkla ilişkilerin diyaloğu içerdiği (Grunig, 1984: 23) ifade
edilirken, diğer yandan da etik sebeplerle halkla ilişkilerin diyalogsal
bir sisteme sahip olduğu (Pearson, 1991: 84) savunulur olmuştur.
Halkla ilişkiler alanında diyalog kavramına olan ilgi 1990’lı
yıllarla birlikte artış göstermiş (Stewart and Zediker, 2000: 224) ancak
kavram etrafında iki farklı ekol ortaya çıkmıştır. Bir yanda Ledingham
ve Bruning gibi savunucuları olan ilişkisel yaklaşım ve diğer yanda
Kent ve Taylor gibi temsilcileri bulunan diyalogsal halkla ilişkiler
yaklaşımı göze çarpmaktadır. İlk yaklaşım, diyaloğu örgütler ve
paydaşları arasında yürütülen iki yönlü iletişimin tüm boyutlarını
içerecek şekilde geniş bir açıdan değerlendirirken, ikincisi diyaloğu,
merkeze alan spesifik bir teori olarak ele almaktadır (Lane, 2014: 4445). İkinci yaklaşım diyaloğu kendi doğrultusunda teorik gelişimi hak
eden oldukça spesifik bütüncül bir yapı olarak görmektedir. Diyaloğun
halkla ilişkiler içerisinde ayrı bir teorik yapı olarak ortaya çıkışı halkla
ilişkilerde diyalogsal bir dönüşümün de başlangıç sinyali olarak
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte kavrama ve diyalog teorisine
ilişkin çok fazla bir çalışma yapılmamıştır (Kent, 2008). Bu yaklaşımın
en önemli gelişimi bir sonraki başlıkta ele alınan Kent ve Taylor’ın
(1998, 2002) ortaya koymuş olduğu teorik çerçeve ve internet
ilkeleridir.
1.2.
Kent ve Taylor’ın Diyalogsal Halkla İlişkiler
Yaklaşımı ve İnternet İlkeleri
1950 sonrasında ortaya çıkan diyalog felsefecilerinin teorik
zemini üzerinden hareket eden Kent ve Taylor (Lane, 2010: 47-48)
örgüt ve paydaş ilişkilerinin etkili bir biçimde yürütülmesine yönelik
olarak uygulayıcı ve teorisyenlere yol gösterici beş ilke geliştirmişlerdir
(McAllister-Spooner, 2009: 320). Bu ilkeler iletişim, halkla ilişkiler,
felsefe ve psikoloji disiplinlerinde yer alan geniş bir literatüre
dayanmakta ve diyalogsal halkla ilişkiler teorisini açıklamaya yönelik
bir ilk adım oluşturmaktadır (Kent ve Taylor, 2002: 24).
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Halkla ilişkiler bağlamında diyaloğun anlaşılmasına hizmet eden
beş ilke önem kazanmaktadır. Bunlardan “Karşılıklılık” ilkesi, örgüt
kamularının ayrılmaz bir şekilde birbirlerine bağlı olduğu fikrinin
kabulünü, “Yakınlık” ilkesi ortak bir konu üzerinde örgütün kamulara
danışmasını ve kamuların da taleplerini kolaylıkla ifade edebilmesini
sağlayan karşılıklı bir alma verme biçimini, “Empati” ilkesi, destek ve
güven ortamını, “Risk” ilkesi örgütlerin kamularla etkileşimde bulunma
istekliliğini, “Vaat” ilkesi ise kamularla etkileşim içerisinde örgütün
kendini diyaloğa, yorumlamaya ve anlayışa verme derecesini ifade
etmektedir (Kent and Taylor, 2002: 24-25).
Kent ve Taylor, “Web Aracılığıyla Diyalogsal İlişki Geliştirme”
başlıklı 1998 yılı çalışmalarında, Web üzerinden paydaşlarla ilişki
geliştirmeye yönelik teorik bir çerçeve sunmuşlardır. Bu çerçeve, Web
2.0 teknolojisinin gelişimi doğrultusunda yaygınlaşan sosyal medyaya
da uyarlanmıştır (Bortreea and Seltzer, 2009: 317). Bu durum, internet
teknolojisinin kitlesel kullanıma açıldığı 1990’lı yıllardan itibaren,
halkla ilişkiler üzerinde göstermiş olduğu büyük etkiyle açıklanabilir
(Wright and Hinson, 2010: 1). Halkla İlişkiler 2.0 olarak
kavramsallaştırılan bu etki sosyal medyanın en önemli özelliği olan
diyaloğa atıfta bulunur (Solis and Breakenridge, 2009: 67). Bu açıdan
internete bağlı teknolojilerin kamularla diyalogsal iletişim kurmak için
büyük bir potansiyel taşıdığı genel kabul görmektedir (Kent and Taylor:
1998: 324; Johnson, 1997: 233).
Kent ve Taylor’ın çerçevesi diyalogsal halkla ilişkiler ile Web’in
ve takip eden zaman içerisinde sosyal medya araçlarının etkili bir
biçimde birleştirilmesi için sunulmuş olan temel esasları oluşturan beş
ilkeden oluşmaktadır (Rybalko and Seltzer, 2010: 326; Baumgarten,
2011: 7). “Diyalogsal Döngü” ilkesi, kamuların örgütlere soru
sormasına olanak verme, örgütlerin de bu sorulara cevap verme fırsatı
sunmasını, “Bilgi Yararlılığı” ilkesi örgütün tüm kamulara değer
taşıyan bilgiler sunması gerekliliğini, “Yeniden Ziyaretlerin
Sağlanması” ilkesi kamuların yararına dönük güncel bilgiler, uzman
bilgileri vb. sunulması gerekliliğini, “Arayüzün Kullanım Kolaylığı”
ilkesi daha çok Web siteleri için geçerli olmakla birlikte basit ve etkili
bir teknik kurguyu, “Ziyaretçilerin Elde Tutulması” ilkesi ziyaretçilerin
sunulacak yararlı özellikler ve linkler ile Web sayfalarında daha fazla
zaman geçirmelerine olanak sağlayan bir yaklaşımı ifade etmektedir
(Kent and Taylor, 1998: 327-328).
Kent ve Taylor’ın teorik yaklaşımı (2002) bir yandan diyalogsal
halkla ilişkiler yaklaşımının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurken
diğer yandan stratejik çerçevesi (1998) örgütlerin kamularla internet
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üzerinden ilişki geliştirmesine yönelik bir rehber oluşturmaktadır. Bu
çerçeveleri temel alan çalışmalar gerek ulusal gerekse uluslararası
alanda diyalogsal halkla ilişkilere yönelik uygulamalara açıklık
kazandırıcı niteliktedir. Çerçevelerin yayınlanmasını takibeden 15
yıllık zaman dilimi içerisinde bu konuda gerçekleştirilen araştırmaların
sürekli bir şekilde artış gösterdiği ve bir sonraki bölümde ortaya
konulduğu gibi kayda değer bir literatür oluşturduğu görülmektedir.
2.
Diyalogsal Halkla İlişkiler İlkeleri Üzerinden
Türkiye’de Gerçekleştirilen Araştırmalar
Kent ve Taylor’ın diyaloğa dayalı internet ilkeleri bağlamında
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar, dijital teknolojiler yardımıyla
geliştirilen örgüt kamu ilişkilerinin anlaşılması açısından literatüre
katkı sağlamaktadır. Çalışmalar, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren
kamu, özel veya sivil toplum kuruluşlarının paydaşları ile olan
ilişkilerini diyalog ilkeleri süzgecinden geçirerek incelemektedir.
Konuya ilişkin Türkiye’de yapılan araştırmalardan ilki, 2010
yılında Özdemir ve Yamanoğlu tarafından gerçekleştirilen
“Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik
İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışmadır.
Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının
Web siteleri aracılığıyla örgüt-kamu ilişkilerinin geliştirilmesinde nasıl
kullanıldığını araştırmaya yönelik yapılmıştır. Kent ve Taylor (1998)
tarafından geliştirilen diyalojik iletişim prensiplerini temel alan
çalışmada 50 sivil toplum kuruluşuna ait Web sitesi analiz edilmiştir.
Çalışmanın bulguları, incelenen Web sitelerinin örgüt-kamu ilişkilerini
geliştirmesine hizmet eden diyalogsal kapasitelerinin düşüklüğüne
işaret etmektedir (Özdemir ve Yamanoğlu, 2010: 3). Aynı yıl içerisinde
yapılan ikinci çalışma ise Özdemir’e ait olan “Investor Relations on the
Internet: Dialogical Communication Capacities of the Top 100 ISEM
(IMKB/Istanbul Stock Exchange Market) Companies for Investor
Relations in Turkey (İnternette Yatırımcı İlişkileri: IMKB 100
Şirketlerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir Araştırma)”
başlıklı makaledir. Çalışmada IMKB 100 şirketlerinin Web sitelerinde
yer alan yatırımcı ilişkileri linklerinin Kent ve Taylor (1998) tarafından
geliştirilen diyalogsal iletişim ilkeleri doğrultusunda analiz edilmesi
amaçlanmıştır. Araştırma bulguları Web sitelerinin yalnızca yasal
olarak sunmak zorunda oldukları bilgiyi paylaşmak dışında diyalogsal
ilkelere hizmet etmediğini göstermektedir (Özdemir, 2010: 111).
2013 yılında Yağmurlu tarafından yapılan araştırma “Diyalojik
İletişim Çerçevesinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya
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Uygulamaları” başlığını taşımaktadır. Makalede, Ankara Büyükşehir
Belediyesi sosyal medya uygulamalarının diyalogsal ilkelere
uygunluğu ve kurulan iletişimin diyalogsal niteliği tartışılmaktadır.
Belediye internet sitesinde bulunan üç sosyal medya arayüzü, Belediye
Başkanının Twitter uygulaması, Belediyenin kurumsal Twitter ve
Facebook
uygulamaları
diyalogsal
özellikler
bağlamında
değerlendirilmektedir. Belediyenin sosyal medya arayüzleri, internet
uygulamalarının diyalogsal ilkeleri yönünden başarılı bulunmasına
rağmen, iletişimin diyalogsal olma düzeyi açısından yeterli
bulunmamaktadır. Özellikle çok yüksek takipçi oranına sahip olan
Belediye Başkanının Twitter kullanımının diyaloğu destekleyici bir
yönde olmadığı anlaşılmaktadır (Yağmurlu, 2013: 95). Aynı yıl
içerisinde Boztepe’nin yapmış olduğu araştırma ise “Halkla İlişkilerin
Kurum ile Hedef Kitle Arasında İlişki Oluşturma Amacı ve Kurumsal
Web Sayfalarının Diyalojik Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı”
başlığıyla yayınlanmıştır. Çalışmada, kamu kurumlarından
bakanlıklara ait kurumsal Web sayfalarının kamularla diyalogsal
ilişkiler oluşturmada kullanımları ve diyalogsal halkla ilişkilerin
internet teknolojisiyle başarılı biçimde bütünleşmesi yönünden
incelenmektedir. Analizde, Kent ve Taylor (1998) tarafından ortaya
konan ilkeler temel alınıp, bu ilkeler doğrultusunda çeşitli kriterler
belirlenmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular
doğrultusunda, bakanlıkların, diyalogsal halkla ilişkiler aracı olarak
kurumsal Web sayfalarının olanaklarından tam olarak yararlanamadığı
sonucuna ulaşılmaktadır (Boztepe, 2013: 110).
Konuyla ilgili 2014 yılında yapılan dört araştırmadan birincisi
Köseoğlu ve Köker’in “Türk Üniversiteleri Twitter’ı Diyalogsal
İletişim Açısından Nasıl Kullanıyor: Beş Türk Üniversitesi Üzerine Bir
İçerik Analizi” başlıklı çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, Kent ve Taylor
(1988)’ın halkla ilişkiler için ortaya koyduğu beş diyalogsal ilke
ışığında, 2012 ve 2013 URAP listelerinde en üst sırada yer alan beş
Türk üniversitesinin Twitter profilleri ve mesajları diyalogsal özellikler
açısından incelemektir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, genel
olarak, URAP 2012 ve 2013 listelerindeki en üst beş Türk
üniversitesinin, Twitter’dan bir diyalogsal iletişim aracı olarak
yararlanmadığını göstermektedir (Köseoğlu ve Köker, 2014: 213).
Yapılan ikinci araştırma, Uzunoğlu ve Kip’in “Building Relationships
Through Websites: A Content Analysis Of Turkish Environmental
Non-Profit Organizations’ (Npo) Websites (Web Siteleri Aracılığıyla
İlişki Oluşturmak: Türk Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)
Web Sitelerinin Analizi)” başlıklı çalışmasıdır. Çalışma, Türk çevreci
STK’ların Web sitelerinin diyalogsal potansiyelinin ortaya
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konulmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular
çevreci STK’ların Web sitelerinin diyalogsal iletişim özelliklerini tam
olarak yerine getirmede başarısız olduğunu göstermektedir (Uzunoğlu
ve Kip, 2014: 113-114). Akbulut vd. tarafından gerçekleştirilen üçüncü
araştırma “Türkiye’de Fortune 500 Listesinde Yer Alan Kuruluşların
Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Düzeylerine Yönelik Bir Analiz”
başlığını taşımaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de Fortune 500
listesinde yer alan kuruluşların kurumsal Web siteleri incelenmekte ve
diyalogsal iletişim düzeyleri analiz edilmektedir. Araştırma sonucunda
elde edilen bulgular, söz konusu kuruluşların diyalogsal iletişim
düzeylerinin genel olarak düşük olduğunu göstermektedir (Akbulut vd.,
2014: 89). Dördüncü araştırma ise Nazlı Çetin’in “Digital Sovereignty:
Study Of Political Parties’ Twitter Account According To Dialogical
Communication In 2014 Local Elections (Dijital Egemenlik: 2014
Yerel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Twitter Kullanımlarının
Diyalogsal İletişim Açısından İncelenmesi)” adlı yüksek lisans tezidir.
Tezin amacı, sosyal medyanın katılımcı demokrasi anlayışına katkı
sağlayıp sağlamadığı ve yurttaşın yönetsel güç ile gerçek bir diyalog
kurma olanağı bulup bulamadığını araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu
amaç doğrultusunda, Türk siyasi partilerinin Twitter kullanım
uygulamaları, diyalogsal iletişim ilkeleri bağlamında incelenmektedir.
Elde edilen bulgular siyasi partilerin sosyal medyayı geleneksel
medyada olduğu gibi diyalogdan çok monolog biçiminde kullandığını
göstermektedir (Çetin, 2014: 9).
Diyalogsal ilkelere dayalı olarak Türkiye’de yapılan son
araştırma ise “Diyalogsal Halkla İlişkiler Bağlamında Sosyal Medya
Kullanımı: Türkiye’de İlk 100’de Yer Alan Şirketler Üzerine Bir
İnceleme” başlıklıdır. 2016 yılında Türkal tarafından gerçekleştirilen
araştırma bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Araştırmada,
Türkiye’de büyüklük bakımından ilk 100’de yar alan kuruluşların,
sosyal medya araçlarını ne ölçüde diyalogsal halkla ilişkiler anlayışına
uygun kullandığı incelenmektedir. Kent ve Taylor tarafından ortaya
konan ilkeler (1998) üzerinden gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda
elde edilen bulgular bu kuruluşların sosyal medya araçlarının diyalogsal
potansiyelinden yeterince yararlanamadıklarını göstermektedir (Türkal,
2006: 5).
Kent ve Taylor’ın (1998, 2002) geliştirmiş olduğu diyaloğa
dayalı halkla ilişkiler teorisi örgüt kamu ilişkileri üzerine çalışma yapan
hem teorisyenlere hem de uygulayıcılara yol gösterici bir yaklaşım
sunmaktadır. 1980’li yılların ortasından itibaren gelişim gösteren yeni
halkla ilişkiler paradigmasının da etkisiyle ilişkilerin diyaloğa dayalı,
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iki yönlü ve simetrik bir yapıda geliştirilip sürdürülmesinin gerekliliği
teorisyenler tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. Teorik alanda
yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen, Türkiye’de yapılan araştırmalar
göstermiştir ki gerek Web siteleri gerekse sosyal medya araçları
diyalogsal araçlar olarak verimli bir biçimde kullanılmamaktadır.
Kamularla temel düzeyde ilişki geliştirmek konusunda Web siteleri ve
sosyal medya araçlarından etkili bir şekilde yararlanılmaktadır. Her iki
internet ortamının kullanımı da kamular tarafından kolay
bulunmaktadır. Bu ortamlarda örgütler tarafından yararlı bilgiler de
sunulmaktadır. Fakat, araçların teknik olarak diyalogsal bir ilişkiye izin
vermesine rağmen diyalogsal bir ilişki kurulması bakımından işlev
görmediği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan son yedi yıl içerisinde
gerçekleştirilen araştırmalar örgüt türü ne olursa olsun kamularla ilişki
geliştirilip
sürdürülmesine
yönelik
internetin
etkileşimli
potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılamadığını ortaya koymaktadır.
3.
Değerlendirme ve Sonuç
Teknik açıdan dijital medya ve sosyal boyutunu oluşturan sosyal
medya kullanıcılarına zengin bir diyalog olanağı sunmaktadır. Bu
durum halkla ilişkiler açısından örgütlere kamularıyla iki yönlü,
simetrik ve diyalogsal ilişki geliştirme ortamı sağlamaktadır. Bununla
birlikte bu konuya ilişkin Türkiye’de son yedi yıl içerisinde
gerçekleştirilen araştırmalar, büyük ölçüde dijital medyanın halkla
ilişkilerin yeni paradigmasına uygun düşen diyalogsal bir anlayışla
kullanılmadığını göstermektedir. Bu durumun hem kamu ve özel sektör
kuruluşları için hem de sivil toplum örgütleri için geçerli olduğu
anlaşılmaktadır.
Türkiye’deki araştırmalardan elde edilen sonuçlar ABD’de
gerçekleştirilen 1999-2009 yılları arasında yapılan araştırma sonuçları
(McAllister-Spooner, 2009: 321) ile de paralellik arz etmektedir. Diğer
yandan teoriyi ortaya atan Kent ve Taylor (2016: 66) gerçekleştirilen
pek çok araştırmanın sosyal medyanın (genellikle Facebook ve Twitter
olarak tanımlanmakta) diyalogsal olarak kullanılmadığını gösterdiğini
ve bu durumun halkla ilişkiler disiplini tarafından kabul edildiğini ifade
etmektedirler. Tüm bu araştırma sonuçlarına ve yorumlara dayanarak
örgütlerin sosyal medyayı diyalogsal ilkelere uygun olarak
kullanmadığı söylenebilir.
Dijital medyanın örgütlere sunduğu diyalogsal ortamdan
yeterince yararlanamamasının altında yatan sebepler literatürde
tartışma konusudur. Kent ve Taylor (2016: 66), sorunu örgütlerin
iletişim politikalarını ekonomik çıkarlar temelinde ele alan eski
paradigma (Homo Economicus) ile hareket etmelerine bağlamaktadır.
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Bu açıdan örgütlerin iletişimden beklentileri, etkileşimli iletişim
anlayışına karşıt olarak, eski dönemlerde olduğu gibi örgütün katı
çıkarlarına hizmet etmesidir. Bir başka sebep olarak halkla ilişkilerdeki
tek yönlü iletişim biçimi olan geleneksel medya alışkanlıklarının
olabileceği düşünülmektedir (Grunig, 2009: 1). McAllister-Spooner
(2009: 321) dijital medyanın diyalogsal boyutunun örgütlerce henüz
yeterince anlaşılamamasının diyalogsal anlayışın sınırlı kalmasında
etkili olabileceğini vurgulamaktadır. Solis ve Breakenridge (2009: 18)
ise dijital medyanın örgütlerce salt reklam ve pazarlama anlayışıyla
kullanılabilecek bir mecra olarak yanlış anlaşılması üzerinde
durmaktadır.
Örgütlerin diyalogsal yeni medya araçlarından yeterince
yararlanamamalarının altında yukarıda belirtilen sebepler veya bunların
belirli oranlarda karışımı yatmakla birlikte örgütlerin kamularıyla etkili
ilişkiler geliştirebilmeleri için dijital medyanın diyaloğa ve etkileşime
dayalı iletişim ortamından daha fazla yararlanmaları gerekliliği açıktır.
Örgütlerin iki yönlü, simetrik ve etkileşime dayanan yeni halkla ilişkiler
paradigmasını benimsemesi ve yeni medya araçlarını bu anlayışa uygun
olarak kullanmaları dijital medya kullanım alışkanlığı kazanmış kitleye
hitap edebilme açısından önemlidir. Bu bakımdan Kent ve Taylor
tarafından ortaya konan diyalogsal internet prensipleri, gerek
teorisyenlere gerekse uygulayıcılara yol gösterici nitelik taşımaktadır.
İnternetin toplumsal yapı içerisinde her geçen gün daha da
yaygınlaşması, halkla ilişkiler teori ve uygulamasına yönelik önemli
soruları gündeme getirmektedir. Gerek akademik platformlarda gerekse
uygulamada bu sorulara cevaplar aranmaktadır. Son 20 yılda hem
uluslararası hem de ulusal düzeyde yapılan diyalogsal halkla ilişkiler
araştırmalarına bütünsel bir bakış açısı sunan bu çalışma ile önemli bir
sorunun cevaplanması gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda son
30-40 yılda, egemen olan halkla ilişkiler paradigması tarafından güçlü
bir şekilde savunulan diyalog yaklaşımının, uygulamada kendine
yeterince karşılık bulamadığı bir kez daha vurgulanmaktadır. Konuyla
ilgili soruların artık diyaloğun var olup olmaması üzerinde değil,
diyaloğun uygulanmama nedenleri üzerinde odaklanması gerektiği
açıktır.
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İYİMSERLİK ÖNYARGISININ FİRMALARDAKİ KARAR
VERME SÜREÇLERİNE ETKİSİ1
THE IMPACT OF THE OPTIMISM BIAS ON DECISION MAKING
PROCESSES IN COMPANIES
Bilgehan TEKİN
Öz
Bu çalışmada iyimserlik önyargısının işletmelerde alınan finansal kararlar
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Burada amaç uluslararası litreratürde üzerinde
oldukça sık durulan bir olgunun ve çalışma alanının Türkiye’de de tanınmasını
ve bilinmesini ve konu ile ilgili literatürün gelişmesine katkı sağlayacak kaynak
niteliğinde bir çalışma ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında iyimserlik
önyargısının tespiti için ölçüm metodu olarak Genel Öz Yeterlilik Ölçeği
(Schwarzer ve Scholz, 2000) kullanılmıştır. Bu amaçla, Aypay (2010)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan GÖYÖ ölçeğinden yararlanılmıştır.
Araştırmayı gerçekleştirmek amacıyla İstanbul’ da faaliyet gösteren 255 firma,
kolayda ve tesadüfi örnekleme yöntemleri ile belirlenmiştir. Anket uygulaması
Ağustos 2015-Ekim 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda
ulaşılan bulgular özetle şunlardır; Türkiye’de faaliyet gösteren firma
yöneticileri ve/veya sahipleri yüksek düzeyde iyimserlik önyargısı sahibidirler.
Firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin iyimserlik düzeyleri arttıkça yatırım
yapma sıklıkları da artış göstermektedir. Firma yöneticilerinin ve/veya
sahiplerinin iyimserlik düzeyi arttıkça başlangıçta karlı bir yatırım olarak
algılanan yatırımlardan zarar etme düzeyi düşmektedir. Firma yöneticilerinin
ve/veya sahiplerinin iyimserlik düzeyinin yüksek olması kar elde edilebilecek
fırsatların göz ardı edilmesine neden olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İyimserlik, Finansal Kararlar, Davranışsal Finans

Abstract
In this study, the effect of the optimism on the financial decisions taken at the
enterprises is examined. The aim here is to present a study which is a frequently
encountered phenomenon on international litterature and to present a study
which will contribute to the recognition of the study field in Turkey and to the
development of the related literature. In the study, the General Self-Efficacy
Scale (Schwarzer and Scholz, 2000) was used as the measurement method to
determine the optimism. For this purpose, Aypay (2010) used the GYY scale,
adapted to Turkish. 255 companies operating in Istanbul in order to carry out
the research have been determined by easy and random sampling methods. The
survey was conducted between August 2015 and October 2015. The findings of
this study are summarized as follows; Company managers and / or owners
Bu çalışma “Firmaların Finansal Kararları Üzerinde Davranışsal Önyargıların Etkisi”
başlıklı doktora tezinden çıkarılmıştır.
 (Yrd. Doç. Dr.); Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye, e-mail:
bilgehantn@hotmail.com
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operating in Turkey have a high level of optimism bias. As the level of optimism
of firm managers and / or owners increases, the incidence of investment also
increases. As the level of optimism of firm managers and / or owners increases,
the level of damage from investment initially perceived as a profitable
investment falls. The high level of optimism of company managers and / or
owners can lead to the ignoring of opportunities for profit.
Key Words: Optimism, Financial Decisions, Behavioral Finance

Giriş
Psikoloji bilimi alanında, bireyleri motive eden ve harekete
geçiren güçlerin açıklanmasına yönelik ortaya konulmuş birçok teori ve
modele yer verilmektedir (Bandura, 1982; 1997; Peale, 1952; Rotter,
1966; Seligman, 1990; Geller, 2003). Bununla birlikte bireylerin
beklentilerinin süreklilik ve tutarlılık göstermesi bu eğilimlerin
araştırılıp tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu eğilimlerden biri de
davranışsal finans disiplini çerçevesinde üzerinde sıkça durulan
iyimserlik davranışsal önyargısıdır.
Weinstein tarafından 1980 yılında yapılan, “Unrealistic
optimism about future life events” başlıklı çalışma iyimserliğin
akademik disiplin içerisinde incelendiği ilk çalışmalardan sayılır.
Weinstein, 1982 yılında, “Unrealistic optimism about susceptibility to
health problems” başlığıyla, bu konudaki ikinci çalışmasını
yayınlamıştır. İyimserlik, Weinstein (1980) tarafından, gelecekte elde
edilecek kazançların abartılı tahmin edilmesi olarak tanımlanmaktadır.
İyimserlik ve bunun tersi olan kötümserlik, bir şeyin en iyisinin
ya da en kötüsünün olacağını varsayma durumunda görüldüğü gibi,
genelleştirilen inançlar olarak da tanımlanır (Türküm, 2011:104).
İyimserlik önyargısı konusunda, bugün sahip olunan bilgi birikiminin,
Scheier ve Carver tarafından yapılan çalışmalarla artış gösterdiği ifade
edilmektedir (Türküm, 2011:105). Araştırmacılar, bu çalışmalarında
(Carver ve Scheier, 1981, 1990; Scheier ve Carver, 1992) öz denetim
mekanizması kavramına odaklanmışlardır.
Türküm (2011), iyimserliğe ilişkin farklı kategoriler olduğunu
belirtmektedir. Bu kategoriler; ruhsal iyimserlik, gerçekçi iyimserlik,
defansif iyimserlik, karşılaştırmalı iyimserlik, öğrenilen iyimserlik,
mevcut iyimserlik, mekânsal iyimserlik, akademik iyimserlik, kişisel
geleceğe ve dünyanın geleceğine yönelik iyimserlikler olarak
sınıflandırılmaktadır. Bu iyimserlik çeşitlerinden konumuzla ilgili olan
iyimserlik türü ruhsal ya da eğilimsel iyimserlik çeşididir. Buna göre
bireylerin, geçmiş tecrübeleri hesaba katılmadan, gelecekteki olaylarla
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ilgili beklentileri ya da inançları, doğrudan, dikkate alınır. Diğer
kategorilerle ilgili detaylı bilgiler, Schumacher (2006) ve Türküm
(2011) tarafından yapılan çalışmalarda bulunabilir.
Bu çalışmada iyimserlik önyargısının işletmelerde alınan
finansal kararlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Burada amaç
uluslararası litreratürde üzerinde oldukça sık durulan bir olgunun ve
çalışma alanının Türkiye’de de tanınmasını ve bilinmesini ve konu ile
ilgili literatürün gelişmesine katkı sağlayacak kaynak niteliğinde bir
çalışma ortaya koymaktır.
Literatür Taraması: İyimserlik Önyargısının Firmalarda
Karar Verme Süreçlerine Etkisi
İyimserlik önyargısı aynı zamanda firmalarda alınan finansal
kararlarda etkisi olduğu belirtilen ve bu konu üzerine çok sayıda
çalışma yapılmış bir davranışsal önyargı çeşididir (Malmendier and
Tate, 2005a, 2005b, 2008, Heaton, 2002, Campbell ve diğerleri, 2011,
Huang ve diğerleri, 2011).
DeAngelo ve diğerleri (1996), iyimserlik önyargısının,
yöneticilerin kar payı kararlarında, daha yüksek oranda ve miktarda
ödeme yapmalarına neden olabileceğini belirtmektedir. Bouwman
(2009) iyimser yöneticilerin gelecekteki kazançlar üzerindeki
beklentilerini abarttıklarını, bu durumun, kar payı ödemesi
duyurularını, bu abartılı tahminleri baz alarak yapmalarına neden
olduğunu belirtmektedir. Gervais, Heaton ve Odean (2002), iyimser
yöneticilerin kolaylıkla bir yatırım projesini üstlenebileceklerini ifade
etmektedir.
Heaton (2002), yönetsel iyimserliğin, teorik olarak firma
kararlarını etkileyebileceğini belirtmiştir. İyimserlik önyargısının,
yatırımların nakit akımlarına karşı duyarlılık geliştirilmesine neden
olduğunu ifade eder. Bu nedenle yöneticilerin, bu tür önyargıların etkisi
altındayken etkin bir yatırım yapma olasılıkları daha düşüktür. Heaton,
ayrıca, iyimserlik önyargısını, “psikolojik hataya” indirgeyerek, bu
hatanın, yöneticilerin firmalarının değerinin piyasalar tarafından olması
gerekenden daha düşük değerlendiğine yönelik algıları olduğunu ifade
etmektedir. İyimser yöneticiler, genel olarak, firmalarının
faaliyetlerinden ve yatırım projelerinden bekledikleri kazançları
abartırlar. Bu tarz yöneticilerin, aynı zamanda, pozitif net bugünkü
değerli yatırımları, dış finansman ihtiyacı ortaya çıkması durumunda,
göz ardı edebileceklerini ifade eder. Buna karşın negatif net bugünkü
değerli yatırımlar, iyimser bir nakit akımı beklentisiyle karlı bir yatırım
olarak algılanmaktadır ve bu tür projelere sıklıkla yatırım
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yapılmaktadır. Heaton (2002), iyimser yöneticilerin daha fazla yatırım
projesi yapma eğiliminde olduklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda
iyimserlik önyargısının yatırım fırsatlarını olduğundan çok daha değerli
algılamalarına neden olduğunu belirtir. Heaton (2002) çalışmasında
öncelikle, iyimserlik önyargısının yatırım kararları üzerindeki etkisini
tespit etmeye çalışmıştır. Bununla birlikte, çalışma, diğer finansal
kararlarla da ilişkilidir.
Malmendier ve Tate (2005a), yöneticilerin hisse senedi
opsiyonlarını ellerinde bulundurmak ve işgücü piyasasındaki
itibarlarını
korumak
gibi
nedenlerle
yatırım
projeleri
gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. Bu gibi yöneticilerin eğilimi
yatırımların kontrolünü abartma yönündedir. Buna göre, iyimser
yöneticiler insan sermayesini geliştirmeye yönelik belirli yatırımları
tercih ederler ve bu durum insan sermayesinin değiştirilmesini
zorlaştırır. Hackbarth (2009), iyimser yöneticilerin firmalarında liderlik
rekabetine girdikleri durumlarda, riskli yatırımları tercih ettiklerini
ifade etmektedir (Azouzi ve Jarboui, 2013). Baker ve diğerleri (2006),
iyimser yöneticilerin aşırı yatırım yaptıklarını ve yüksek kaldıraç
oranlarını tercih ettiklerini belirtmektedirler. İyimser yönetici,
firmasının büyüme fırsatlarını abartılı bir şekilde ele almakta ve bu
fırsatları yakalamak, değerlendirmek ve başarmak için dış kaynak
kullanması gerekse dahi bunu göze almaktadır. Ben-David ve diğerleri
(2007) yaptıkları çalışmada, iyimserliği ve kendine aşırı güveni ölçen
ölçekleri incelemektedirler. Bulgularına göre, iyimser yöneticilerin
yönettiği firmalar daha çok yatırım yapmaktadırlar. Malmendier ve
Tate (2008), ekonomik göstergeleri açısından iyi bir konumda bulunan
firmalardaki iyimser yöneticilerin diğer firmalarla birleşme ve
devralma durumunda oluşacak sinerjiden doğacak gelecekteki nakit
akımlarını abarttıklarını ve bu nedenle bu tür yatırım girişimlerinin,
firma ortaklarının beklentileri ve hisseleri üzerinde yıkıcı etkiler
oluşturduğunu ifade etmektedirler. İyimser yöneticiler, dış kaynak
finansmanını (özellikle öz sermaye ile dış borçlanmayı) çok maliyetli
algılamaları nedeniyle, yatırım stratejilerini, kullanılabilirlik ve
miktarını dikkate aldıkları iç kaynaklarla finansmana bağlı olarak
belirleyeceklerdir (Baccar ve diğerleri 2013:288). Bunun aksine,
Heaton (2002) ve Hackbarth (2004a, 2004b), iyimser yöneticilerin daha
fazla borçlanma tercihinde bulunduklarını ifade etmektedirler. Lin, Hu
ve Chen (2005), yönetsel iyimserlik ile firmaların yatırım kararları
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre,
finansman problemleri yaşayan firmalarda görev yapan iyimser
yöneticiler, iyimser olmayanlara göre yatırımlardan elde edilecek nakit
akışlarına karşı daha yüksek düzeylerde duyarlılık göstermektedirler.
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Landier ve Thesmar (2009), Graham, Harvey ve Puri (2007), iyimser
yöneticilerin daha fazla kısa dönemli borç kullandıklarını
belirtmektedir. Chen ve Lin (2012), Glaser ve diğerleri (2008)
tarafından öne sürülen iyimser yöneticilerin daha fazla yatırım yapmaya
istekli oldukları yönündeki hipotezi bağlamında, iyimserlik düzeyi
yüksek yöneticiler tarafından yönetilen ve yetersiz yatırım yapan
firmaların daha fazla yatırım yapmaya yöneldikleri hipotezini test
etmişlerdir. Tek değişkenli ve çoklu regresyon analizlerinden
yararlandıkları çalışmaları sonucunda, kendi örneklemlerinde yer alan
yöneticilerin büyük çoğunluğunun, iyimserlik ön yargısının etkisi
altında karar verdiklerini tespit etmişlerdir. Ayrıca iyimserlik düzeyi
yüksek yöneticilerin iyimserlik düzeyi düşük olanlarla kıyaslandığında
daha fazla yatırım yaptıkları görülmüştür. Baccar ve diğerleri (2013),
şirketlerin yönetim kurullarının şirket yöneticilerinin duyguları ve
davranışsal önyargıları üzerindeki kontrollerini inceledikleri çalışmada,
yönetim kurullarının, özellikle de bağımsız olanların, iyimserlik ve
kendine aşırı güven gibi davranışsal önyargı eğilimlerinin etkisinin
azaltılmasında etkin rol oynadıklarını tespit etmişlerdir. Söz konusu
araştırmacılar, çalışmalarının, davranışsal önyargılar nedeniyle alınan
problemli firma kararlarının elimine edilmesi ya da olumsuz sonuçların
azaltılması noktasında, mevcut literatüre, geleneksel finansa göre daha
etkin bir katkı yaptığını belirtmektedirler. Otto (2014), yöneticilerin
iyimserlik önyargılarının yönetici tazminatları üzerindeki etkisini
incelemiştir. Buna göre iyimser yöneticiler aynı statüde diğer
firmalarda çalışan akranlarına oranla, daha az toplam tazminat elde
etmektedirler. Ayrıca, söz konusu yöneticiler, daha az hisse senedi
opsiyonu teşviki ve bonus ödeme almaktadırlar. Hilary, Hsu ve Segal
(2014) yöneticilerin bir dizi geçmiş dönem başarısından sonra daha
fazla iyimser oldukları ve daha iyimser yöneticilerin daha fazla çaba
gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bouwman (2014), kazanç
yumuşatmanın (kazancı, olduğundan düşük ya da yüksek gösterme),
iyimser yöneticilerde rasyonel yöneticilere göre daha fazla olduğu
bulgusuna ulaşmıştır. Aynı zamanda, iyimser yöneticilerin, daha az
olağandışı kazançlar elde ettiklerini belirtmektedir. Barros ve Silveira
(2007), sermaye yapısının belirleyicilerini, davranışsal açıdan ele
aldıkları çalışmalarında, genel olarak iyimser yöneticiler tarafından
yönetilen firmaların kaldıraçlı finansman yapılarını tercih ettikleri
hipotezini araştırmışlardır. Bu çalışmalarında, ayrıca, girişimci
yöneticilerin, dışarıdan istihdam edilen profesyonel yöneticilere göre
daha fazla bilişsel önyargıların etkisinde kaldıklarını belirtmektedirler.
Englmaier (2010), çalışmasında, Ar-Ge stratejilerini yürütmek için
firmaların aşırı iyimser yöneticileri istihdam etmelerinin, uygun bir
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seçenek olup olmadığını incelemiştir. Çalışma sonucunda, aşırı
iyimserliğin, stratejik etkileşimin önemli bir rol oynadığı sektörlerdeki
firma yöneticilerinde görülme olasılığının daha fazla olduğunu tespit
etmiştir. Aşırı iyimserlik, güçlü bir şekilde farklılaşmış ve monopol
endüstrilerdeki firma yöneticileri arasında ise daha az görülmektedir.
Ayrıca, Ar-Ge yatırımlarının maliyetlerinin düşürülmesinde görülen
miktar rekabeti, aşırı iyimser yöneticiler açısından farklılık
göstermemiştir. Bu durum daha çok talep yapısına bağlı olarak
şekillenmektedir.
İyimserliğin Ölçülmesi
Türküm (2011), likert tipi, öz-yeterlilik yöntemlerinin,
iyimserliğin ölçülmesinde sıklıkla kullanıldıklarını belirtmektedir
(Beck, Weisman, Lesler ve Trexler, 1974; Scheier ve Carver, 1985).
İyimserlik önyargısının çalışmalara konu edildiği literatüre
bakıldığında, Scheier ve Carver (1985) tarafından geliştirilen ve geniş
bir kullanım alanına sahip “Yaşam Döngüsü Testi”nin de iyimserlik
ölçümünde sık olarak tercih edildiği görülmektedir. Bu ölçek dokuz
öğeden oluşmaktadır ve bunlardan dört tanesi boşluk doldurmalıdır. Bu
ölçek daha sonra negatif etkilenmeyi mi yoksa duygusal tutarsızlığı mı
ölçtüğü yönündeki tartışmalar sonucunda, Scheier, Carver ve Bridges
(1994) tarafından geliştirilerek altı öğeli ve bunlardan dördü boşluk
doldurma içeren son haline getirilmiştir. Bu ölçeklerin farklı kültürlerde
yapılan uygulamaları sonucunda benzer sonuçlara ulaşıldığı
belirtilmektedir (Türküm, 2011:108).
Chang ve diğerleri (1994) farklı iyimserlik enstrümanlarının
farklı yönleri ve karakterleri ölçtüğünü belirtmektedir. Schumacher
(2006) iyimserliğin tanımı ve ölçülmesi noktasında uzlaşma
eksikliğinin varlığının yanı sıra, yapı çeşitliliğinin, bulguların
karşılaştırılmasını ve bu alandaki kavramların ve manaların tam
anlaşılmasını zorlaştırdığını belirtmektedir.
Doğrudan değerlendirmenin potansiyel avantajlarından birinin,
açıkça mutlak ilgi yapısı olan beklentileri hedefe koyması olduğu ifade
edilmektedir (Scheier ve Carver, 2003). Bunun haricinde, iyimserliğin
doğrudan ölçülmesi, araştırmacıların ruhsal ve fiziksel sağlığı etkileyen
diğer faktörleri de dikkate almalarını gerektirebileceği belirtilmektedir
(Schumacher, 2006:7). Rabiega ve Cannon (2001), ruhsal iyimserlik
ölçüsünün dolaysız ve net bir ölçüm metodu olduğunu, bunun sebebinin
ise, bireylerin yaşadıkları geçmiş olayların açıklanmasından ziyade şu
anda sahip oldukları mevcut iyimserlik düzeylerini dikkate alması
olduğunu ifade etmektedirler.
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Schwarzer ve Jerusalem, 1981 yılında “Genel Öz Yeterlilik
Ölçeği (GÖYÖ)” adı altında bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu ölçek ilk
olarak, 1979 yılında 20 sorudan oluşacak şekilde Almanya’da Almanca
dilinde hazırlanmış ve daha sonra soru sayısı 10’a düşürülerek 29 farklı
dile çevrilmiştir (Aypay, 2010:9-10). Literatür incelemesi sonucunda
bu ölçeği ilk Türkçe’ye çeviren isimlerin Yesilay, Schwarzer ve
Jerusalem (1996) olduğu görülmüştür. Daha sonra, Aypay (2010)
tarafından da Türkçe uyarlaması yapılmıştır. İfadelerin daha net ve daha
güncel olması nedeniyle bu çalışmada Aypay (2010) tarafından
Türkçe’ye çevrilen ölçek kullanılmıştır.
Schwarzer ve Jerusalem (1995) söz konusu ölçeğin, iyimserlikle
pozitif, kötümserlikle negatif bir ilişkisi olduğunu ifade etmektedirler.
Bu ölçeğin güvenilirlik düzeyi (Cronbach Alpha katsayısı) farklı
çalışmalarda, 0.76 ile 0.90 aralığında ölçülmüştür ve oldukça yüksek
olduğu görülmüştür. Rabiega ve Cannon (2001), GÖYÖ’nün doğrudan
bir iyimserlik ölçeği olduğunu ifade etmektedirler. Bu ölçekle ilgili
detaylı bilgilere yine Aypay’ın (2010) çalışmasında ulaşılabilir.
Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri
Bu çalışmada, yukarıda bahsi geçen özellikleri nedeniyle ve
uluslararası
planda
yapılan
çalışmalarda
yaygın
olarak
kullanılmasından dolayı GÖYÖ iyimserlik önyargısının tespiti için
ölçüm metodu olarak kullanılmıştır (Schwarzer ve Scholz, 2000). Bu
amaçla, Aypay (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan GÖYÖ
ölçeğinden yararlanılmıştır.
Araştırmada verilerin toplanması için anket yöntemi seçilmiştir.
Araştırmayı gerçekleştirmek amacıyla İstanbul’ da faaliyet gösteren
262 firma, kolayda ve tesadüfi örnekleme yöntemleri ile belirlenmiştir.
Anket uygulaması Ağustos 2015-Ekim 2015 tarihleri arasında
yapılmıştır. Uygulama sonucunda toplanan anketlerden 255 adeti
analize uygun bulunmuştur.
Bu ölçüm sonucunda (4’lü likert tipi ölçek: 1; Tamamen Yanlış,
4; Tamamen Doğru), bir katılımcının iyimserlik skoru (İYİSKO) “10”
olarak ölçülmüş ise bu katılımcı, her bir iyimserlik sorusunun en düşük
düzeyde iyimserliği temsil eden cevabını işaretlemiş demektir. Bir
katılımcının iyimserlik puanının “40” olduğu durumda ise, 10
iyimserlik sorusunun, en yüksek düzeyde iyimserliği temsil eden şıkları
işaretlenmiş demektir (Schumacher, 2006:18).
İyimserlik ve Finansal Kararlar ile İlgili Hipotezlerin Test
Edilmesi
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Sermaye Yapısı ile İlgili Hipotezler
Çalışmanın literatür bölümünde de üzerinde durulduğu gibi,
iyimserlik davranışsal önyargısının sermaye yapısı kararlarında etkisi
olduğunu öne süren çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan
bazıları Heaton (2002), Hackbarth (2004a), Landier ve Thesmar (2009),
Graham ve diğerleri (2007), Barros ve Silveira (2007) ve Baccar ve
diğerleri (2013)’ne aittir. Bu çalışmaların bir kısmı (Baccar ve diğerleri,
2013) iyimserlik önyargısının iç kaynaklarla finansmanı teşvik
edeceğini öne sürerken diğer bir bölümü (Heaton, 2002; Hackbarth,
2004a) iyimserliğin daha fazla borç kullanımına neden olacağını ileri
sürmektedirler. Aynı zamanda iyimserlik önyargısının daha fazla kısa
dönemli borç kullanımına neden olacağı belirtilmektedir (Landier ve
Thesmar, 2009; Graham ve diğerleri, 2007).
Yukarıdaki literatür özetinden hareketle ilk olarak test edilecek
hipotez aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
H10: Firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin dış finansman
kullanma tercihleri ile İYİSKO’ları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H11: Firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin dış finansman
kullanma düzeyleri ile İYİSKO’ları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Bu hipotez korelasyon analizi ile test edilmiştir. Aşağıda yer alan
tablodan da anlaşıldığı gibi dış finansman kullanma tercihleri ile
İYİSKO’ları arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir (anlamlılık
değerleri 0,490, 0,387 ve 0,472, 0,05 anlamlılık düzeyinden küçüktür).
Bu sonucun ortaya çıkmasında, önceki analizlerde de belirtildiği gibi
örneklemin yapısı ve kullanılan ölçme teknikleri etkin birer faktördür.
Bunun yanında katılımcıların yüksek düzeyde iyimserlik önyargısına
sahip oldukları (tablo 44 iyimserlik düzeyi ortalaması: 32,64) göz
önüne alındığında frekans tablolarına bakmak gerekir. Bu tablolara
göre (Ek 12) katılımcıların %65,9’u “ilk tercihim firma karını
kullanmak” şeklinde cevap verirken %34,1’i “firma dışı borçlanma
alternatifleri birinci tercihimdir” şeklinde cevap verdikleri
görülmektedir.
Kendine aşırı güven ve kayıptan kaçınma önyargısının
incelendiği bölümde de değinildiği gibi, finansman da öncelikle iç
kaynakların kullanılmak istenmesi ya da kullanılmasının nedenlerinden
biri finansman kaynaklarına ulaşmada yaşanan güçlükler olduğu göz
ardı edilmemelidir. Diğer bir neden, iyimser karar vericilerin yaptıkları
yatırımlarından ya da diğer faaliyetlerinden el edecekleri getirinin
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yüksek düzeylerde tahmin edilmesi ve dış finansmana ihtiyaç
duyulmayacağının öngörülmesidir.
Tablo 1: Katılımcıların borçlanma tercihleri ile iyimserlik düzeyleri
arasındaki ilişki
FİRMA DIŞI FİRMA DIŞI FİRMA DIŞI
BORÇLANMA BORÇLANMA BORÇLANMA
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
TERCİH Mİ? TERCİH Mİ? TERCİH Mİ?
Pearson
Korelasyon
İYİMSERLİKKatsayısı
DÜZEYİ
Anlamlılık
N

-,045
,043

-,054

,490

,387

,472

255

255

255

Bu konuyla ilgili olarak test edilecek ikinci hipotez aşağıdaki
gibidir;
H20: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin kısa vadeli
borçlanma tercihleri İYİSKO’larına göre farklılık göstermez.
H21: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin kısa vadeli
borçlanma tercihleri İYİSKO’larına göre farklılık gösterir.
Aşağıda her 3 tercih için İYİSKO’larına göre kısa vadeli
borçlanmayı tercih etme veya etmeme durumları bağımsız gruplar t testi
ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda faaliyetlerin
finansmanında ilk olarak kullandıkları finansman alternatifleri
bağlamında herhangi bir farklık bulunamamıştır (0,810>0,05).

Tablo 2: Katılımcıların iyimserlik düzeylerine göre kısa vadeli
borçlanma tercihlerinin bağımsız gruplar t testi
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Birinci olarak
kullanılan dış
finansman kısa
vadeli mi?
İYİMSERLİK
DÜZEYİ

N

Ortala Std. Std.
ma Sapm Hata
a Ortala
ma

EVET

45

2,16 ,562

,084

HAYIR

210

2,13 ,563

,039

Levene
Homojenlik
Testi
F Anlaml t
ılık

SD Anlaml Ortala Std. %95
ılık
ma Hata Güven
Fark Fark Aralığ
ı
En En
Düşük Yüks
ek

Varyans
Eşitliği
,017
Varsayımı
İYİMSERL
İK
DÜZEYİ

,895

Varyansları
n Eşit
Varsayılma
ması

,2
253
40

,810 ,022

,092 -,160 ,204

,2 64,31
41
8

,811 ,022

,092 -,162 ,207

Bununla beraber aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, ikinci tercihler söz
konusu olduğunda kısa vadeli borçlanmayı tercih etmeyenlerin iyimserlik
düzeyinin (2,18) tercih edenlerden (2,00) daha yüksek olmasının istatistiksel
olarak anlamlı olduğu görülmektedir (0,018<0,05).
Tablo 3: Katılımcıların iyimserlik düzeylerine göre kısa vadeli borçlanma
ikinci tercihlerinin bağımsız gruplar t testi
İkinci olarak
kullanılan dış
finansman kısa
vadeli mi?
İYİMSERLİK
DÜZEYİ

N

Ortala
ma

Std.
Sapma

Std.
Hata
Ortala
ma

EVET

63

2,00

,508

,064

HAYIR

192

2,18

,573

,041

Levene
Homojenlik
Testi
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SD Anlaml Ortala Std. %95
ılık
ma Hata Güven
Fark Fark Aralığı
E En
n Düşük Yüksek

Varyans
11,6
Eşitliği
16
İYİMSE Varsayımı
RLİK
Varyansları
DÜZEYİ n Eşit

,001 2,25 253
2

,025 -,182 ,081

,342

-,023

117,8
2,39
19
3

,018 -,182 ,076

,333

-,031

Varsayılma
ması

Üçüncü tercihlere bakıldığında ise yine kısa vadeli borçlanmayı
tercih durumu ile İYİSKO’lar arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı
görülmektedir (0,381>0,05).
Tablo 4: Katılımcıların iyimserlik düzeylerine göre kısa vadeli
borçlanma üçüncü tercihlerinin bağımsız gruplar t testi

İYİMSERLİK DÜZEYİ

Üçüncü olarak
kullanılan dış
finansman kısa
vadeli mi?

N

EVET

110

2,17

,539

,051

HAYIR

145

2,11

,579

,048

Ortalam Std. Std. Hata Ortalama
a
Sapma

Levene
Homojenlik
Testi
F Anlamlı t
lık

SD Anlamlı Ortala Std. Hata
lık
ma
Fark
Fark

%95
Güven
Aralığı
En En
Düş Yüks
ük ek

Varyans
,00
Eşitliği
1
İYİMSER Varsayımı
LİK
Varyansları
DÜZEYİ n Eşit
Varsayılma
ması

,981

,87
8

253

,381

,062

,
,202
071 ,078

,88 242,5
6
08

,376

,062

,
,201
070 ,076
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Yatırım Kararları ile İlgili Hipotezler
İyimserlik davranışsal önyargısının aynı zamanda yatırım
kararları üzerinde de bir etkisinin olduğunu öne sürülmektedir. Bu
konuda yapılan çalışmalardan bazıları Gervais ve diğerleri (2002),
Heaton (2002), Lin ve diğerleri (2005), Ben-David ve diğerleri (2007),
Baker ve diğerleri (2006), Glaser ve diğerleri (2008), Hackbarth (2009),
Chen ve Lin (2012), Azouzi ve Jarboui (2013) ve Baccar ve diğerleri
(2013)’ne aittir.
İyimser firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin daha fazla
yatırım projesi gerçekleştirme eğiliminde oldukları öne sürülmektedir
(Heaton, 2002; Glaser ve diğerleri, 2008; Chen ve Lin, 2012). Bu
bulgunun test edilmesi amacıyla oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir;
H30: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin İYİSKO’ları ile
gerçekleştirdikleri yatırım düzeyi arasında bir ilişki yoktur.
H31: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin İYİSKO’ları ile
gerçekleştirdikleri yatırım düzeyi arasında bir ilişki yoktur.
Aşağıdaki tabloda korelasyon analizi sonuçları görülmektedir.
Buna göre bu iki değişken arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki vardır
(HD30 reddedilir). Firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin iyimserlik
düzeyleri arttıkça yatırım yapma sıklıkları da artış göstermektedir.
Tablo 5: Katılımcıların iyimserlik düzeylerine göre yatırım yapma
sıklıklarının korelasyon analizi
S10 - İşletmeniz için hangi sıklıkla yatırım
(yeni bir tesis ya da ürün yatırımı, proje
yatırımı, makine, ekipman, arsa, bina, taşıt
vs. alımı, araştırma-geliştirme faaliyetleri
vb.) yaparsınız?
Pearson
Korelasyon
İyimserlik Katsayısı
Düzeyi
Anlamlılık
N

,130*

İyimserlik
Düzeyi

1

,038
255

255
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Yatırım kararları ve iyimserlik konusunda öne sürülen bir başka
bir başka bulguda, iyimserlik önyargısının yatırım fırsatlarının
olduğundan çok daha fazla karlı olarak algılanmasına neden olduğu ve
karlı bir yatırım olarak algılanan yatırımlardan zarar edilebileceği
belirtilmektedir (Heaton, 2002). Bu hipotez test edilmesi amacıyla
aşağıdaki şekilde yeniden ifade edilmiştir;
H40: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin başlangıçta karlı bir
yatırım olarak algıladıkları yatırım fırsatlarından zarar etme sıklıkları
ile İYİSKO’ları arasında bir ilişki yoktur.
H41: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin başlangıçta karlı bir
yatırım olarak algıladıkları yatırım fırsatlarından zarar etme sıklıkları
ile İYİSKO’ları arasında bir ilişki vardır.
Bu hipotez ankette yer alan 8. soruya verilen cevaplar ile
İYİSKO’lar baz alınarak test edilmiştir. 8. soruya verilen cevapların
frekans analizi aşağıda görüldüğü gibidir.
Tablo 6: Katılımcıların yaptıkları yatırımdan zarar etmelerinin
frekans analizi
S8 - Başlarken karlı bir yatırım olarak gördüğünüz projelerden zarar
ettiğiniz oldu mu?
Frekans Yüzde
(Sıklık)

Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Çok sık oluyor
(1)

6

2,4

2,4

2,4

Sıklıkla oluyor
(2)

7

2,7

2,7

5,1

74

29,0

29,0

34,1

Çok nadiren
oluyor (4)

101

39,6

39,6

73,7

Hiç zarar
etmedim (5)

67

26,3

26,3

100,0

255

100,0

100,0

Nadiren oluyor
(3)
Geçerli

Toplam
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Hipotez testinde korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Buna
göre iki değişken arasında zayıf düzeyde bir ilişkiden söz etmek
mümkündür (anlamlılık 0,001<0,05, pearson korelasyon katsayısı
0,200). Fakat bu ilişkinin yönü pozitiftir ve incelenen firmalar açısından
iyimserlik düzeyi arttıkça başlangıçta karlı bir yatırım olarak algılanan
yatırımlardan zarar etme düzeyi düşmektedir.
Tablo 7: Katılımcıların yaptıkları yatırımdan zarar etme düzeylerinin
iyimserlik düzeyleri ile ilişkisinin korelasyon analizi
İyimserlik S8 -Başlarken karlı bir
Düzeyi
yatırım olarak
gördüğünüz
projelerden zarar
ettiğiniz oldu mu?

İyimserlik
Düzeyi

Pearson
Korelasyon
Katsayısı

1

Anlamlılık
N

,200**
,001

255

255

İyimserlik ve yatırım kararları üzerine öne sürülen bir başka
görüşe göre iyimser firma sahipleri ve/veya yöneticileri karlı
olduklarını düşündükleri yatırım projeleri üstünde çok fazla
düşünmeden o projeye girişirler (Gervais ve diğerleri, 2002).
Dolayısıyla, iyimser bir karar verici, firmanın karşısına çıkan bir
yatırım projesi üzerinde yeteri kadar araştırma, inceleme veya
değerlendirme kısaca yeterli bir fizibilite çalışması yapmadan ilgili
projeyi gerçekleştirmeye yönelik girişimlere başlar. Bu hipotezin test
edilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde yeniden ifade edilmesi uygun
görülmüştür.
H50: Firma sahipleri ve/veya yöneticilerinin karlı olduklarını
düşündükleri yatırım projelerini yeterli araştırma ve inceleme
yapmadan üstlenme davranışları ile İYİSKO’ları arasında bir ilişki
yoktur.
H51: Firma sahipleri ve/veya yöneticilerinin karlı olduklarını
düşündükleri yatırım projelerini yeterli araştırma ve inceleme
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yapmadan üstlenme davranışları ile İYİSKO’ları arasında bir ilişki
vardır.
Katılımcıların söz konusu duruma ilişkin davranışları E7. soru ile
ölçülmüştür. Yapılan korelasyon ve frekans analizi sonuçları aşağıda
verilmiştir.
Tablo 8: Katılımcıların yatırım projelerini üstlenme davranışları ile
iyimserlik düzeyleri ilişkisinin korelasyon analizi
İyimserlik
Düzeyi

Pearson Korelasyon
Katsayısı
İyimserlik Düzeyi

E7-Genelde,
firmam için bir
yatırım
fırsatı
karşıma
çıktığında,
üzerinde fazla
düşünme gereği
duymadan
o
yatırımı
gerçekleştiririm.
1

Anlamlılık
N

,064
,311

255

255

Buna göre katılımcıların yatırım projelerini üstlenme
davranışları ile iyimserlik düzeyleri arasında herhangi bir ilişki
bulunamamıştır.
Bu konudaki bir başka bulguya göre ise iyimser firma
yöneticileri ve/veya sahipleri karlı yatırım fırsatlarını dış finansman
kullanmamak amacıyla göz ardı edebilirler (Heaton, 2002; Malmendier
ve Tate, 2005a; Thaler, 2005; Chen ve Lin, 2012). Test edilecek hipotez
ise aşağıdaki gibidir;
H60: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin karlı yatırım
fırsatlarını dış finansman kullanmamak amacıyla göz ardı etme
davranışları ile İYİSKO’ları arasında bir ilişki yoktur.
H61: Firma yöneticileri ve/veya sahiplerinin karlı yatırım
fırsatlarını dış finansman kullanmamak amacıyla göz ardı etme
davranışları ile İYİSKO’ları arasında bir ilişki vardır.
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Bu hipotez E4. ifade ve İYİSKO arasındaki ilişki test edilerek
ölçülmüştür. Yapılan korelasyon analizi sonucunda bu iki değişken
arasında anlamlı fakat düşük bir ilişki bulunmuştur (anlamlılık
0,013<0,05, pearson korelasyon katsayısı 0,156). Buna göre
katılımcıların iyimserlik düzeyinin yüksek olması finansal bağımsızlık
unsuru nedeniyle kar elde edilebilecek fırsatların göz ardı edilmesine
neden olabilmektedir.
Tablo 9: Katılımcıların finansal bağımsızlık tutumları ile iyimserlik
düzeyleri ilişkisinin korelasyon analizi
E4-Firmamın finansal
bağımsızlığına (borçlanmama)
zarar verecek herhangi bir kar
elde etme durumu söz konusu
olduğunda bunu göz ardı
ederim.

İyimserlik
Düzeyi

Pearson
Korelasyon
Katsayısı

,156*

Anlamlılık

,013

N

255

İyimserlik Düzeyi

Sonuç
Davranışsal finans disiplini çerçevesinde ele alınan davranışsal
işletme finansı, yöneticilerin davranışsal önyargılarının aldıkları
finansal kararlar üzerindeki etkisini incelemektedir. Roll’un (1986)
“kibir hipotezi” çalışması, firmalarda karar mercilerinde görev yapan
bireylerin finansal kararları üzerinde davranışsal faktörlerin etkisinin
incelendiği ilk çalışma olarak kabul edilmektedir. Roll’ün
çalışmasından bu yana konu ile ilgili özellikle kendine aşırı güven
davranışsal önyargısını temel alan çok sayıda çalışma yapılmış ve
yapılmaya devam etmektedir.
Bu çalışmaların sonucunda insan zihninin bilgi işleme sürecinin,
bilişsel ve duygusal sebepler ile bu sürecin motivasyon kaynakları
nedeniyle ortaya çıkan geniş çaptaki önyargılardan etkilendiğini ortaya
koymuştur. Bu önyargılardan biri de iyimserlik davranışsal
önyargısıdır. İyimserlik kısaca gelecekle ilgili beklentilerin abartılı
şekilde olumlu tahmin edilmesidir. Gelecekle ilgili beklentilerde
alternatifler arasından her zaman en iyisinin gerçekleşeceği düşünülür.

1

255

Bilgehan Tekin |

389

Bu çalışma kapsamında yönetici iyimserliğinin aldıkları finansal
kararlar üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
uluslararası literatürde bu konuda hazırlanan çalışmalar incelenerek
öncelikle literatür taraması yapılmış ve ilgili literatür özetlenmiştir.
Literatürde ortaya konan bulgular Türkiye’de faaliyet gösteren
KOBİ’ler üzerinde test edilmiştir. Çalışmaya konu olan finansal
kararlar sermaye yapısı ve yatırım kararlarını içermektedir. Bu çalışma
sonucunda ulaşılan bulgular özetle şu şekildedir:
 Türkiye’de faaliyet gösteren firma yöneticileri ve/veya
sahipleri yüksek düzeyde iyimserlik önyargısı sahibidirler.
 Firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin iyimserlik düzeyleri
arttıkça yatırım yapma sıklıkları da artış göstermektedir.
 Firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin iyimserlik düzeyi
arttıkça başlangıçta karlı bir yatırım olarak algılanan yatırımlardan
zarar etme düzeyi düşmektedir.
 Firma yöneticilerinin ve/veya sahiplerinin iyimserlik düzeyinin
yüksek olması kar elde edilebilecek fırsatların göz ardı edilmesine
neden olabilmektedir.
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İŞLETMELER ARASI YAKINLIKLAR, İŞBİRLİĞİ VE
YENİLİK: KAVRAMSAL/KURAMSAL BİR İNCELEME
PROXIMITY BETWEEN ENTERPRISES, COOPERATION, AND
INNOVATION: A CONCEPTUAL / THEORETICAL REVIEW

Binali Selman EREN
Özet
Firmaların ve bölgelerin bilgi yaratma ve öğrenme kapasiteleri, işletmeler arası
yakınlık ve işbirliği ile yakından ilgilidir. Bu alandaki literatürün çoğunluğunu
öğrenme, bilgi yaratma ve yenilik üzerinde yakınlığın etkisi oluşturmaktadır.
Birlikte konumlanmanın avantajlarına işaret eden ekonomik coğrafyacılar,
etkileşimli öğrenme ve yeniliği anlamada, coğrafi yakınlığın önemine işaret
etmektedirler. Bunun yanı sıra örgütsel, bilişsel, kültürel, kurumsal, sosyal ve
teknolojik yakınlık kavramlarını da detaylı bir şekilde ele almaktadırlar.
Yapılmış olan bu çalışmada, her bir yakınlık boyutu ele alınacak ve bu boyutlar
arasındaki ilişkinin işletmeler arası işbirliği ve yeniliği hangi düzeyde etkilediği
açıklanacaktır.
Anahtar Kavramlar: Yakınlık, Yenilik, Öğrenme, Bilgi

Abstract
Knowledge creation and learning capacity in enterprises and regions are closely
related to the proximity and inter-enterprise cooperation. The majority of the
literature in this area is concerned with the effects of proximity to learning,
knowledge creation and innovation. Economic geographers who focus on the
advantages of co-location, point to the importance of geographical proximity in
order to understand the terms of interactive learning and innovation. In addition
to this, they also handle the concepts of organizational, cognitive, cultural,
institutional, social and technological proximity in a more detailed way. In this
research, each dimension of proximity is addressed, and the relationship
between these dimensions is explained at the level of cooperation between
enterprises and innovation.
Key Words: Proximity, Innovation, Learning, Knowledge

Giriş
Bilgi yaratma ve öğrenme firmaların ve bölgelerin rekabet
avantajı elde etmesi için çok önemlidir. Bu alandaki literatürün
çoğunluğu öğrenme, bilgi yaratma ve yenilik üzerinde yakınlığın etkisi
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ile ilgilidir (Amin ve Wilkinson, 1999; Carrincazeaux ve Coris, 2011).
Birlikte konumlanmanın avantajlarına işaret eden ekonomik
coğrafyacılar, etkileşimli öğrenme ve yeniliği anlamada önemli olan
coğrafi yakınlığın yanı sıra örgütsel, bilişsel1, kültürel, kurumsal, sosyal
ve teknolojik yakınlık kavramlarının önemine de işaret etmişlerdir
(Boschma, 2005). Yakınlık kavramının bütün bu boyutları, belirli bir
boyut hakkında ölçülen bir şeye yakınlığa işaret etmesine rağmen, bu
yakınlıklar kesinlikle benzer değildir (Knoben ve Oerlemans, 2006:
72). Bunnel ve Coe (2001) bu durum için “yakınlığın mekândan
bağımsızlaştırılması2” kavramını kullanmışlardır. Boschma (2005),
yakınlığın farklı formlarını etkileşimli öğrenme ve yenilik üzerindeki
etkileri açısından değerlendirmiştir. Boschma ayrıca, yüksek ve düşük
düzeydeki bir yakınlığın etkileşimli öğrenme ve yenilik üzerinde nasıl
etkilerinin olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Knoben ve Oerlemans
(2006), yakınlığın farklı boyutlarını açıkladıkları çalışmalarında,
yakınlıkların birbirleri ile ne kadar örtüştüğünü ve farklılaştığını
incelemişler ve yakınlıkların firmaların arası işbirliği üzerindeki
etkilerini ele almışlardır. Carrincazeaux ve Coris (2011) ise yakınlık ve
yenilik arasındaki ilişkiyi Fransız Yakınlık Okulunun önerilerini
sentezleyerek ele almışlardır. Fransız Yakınlık Okulu, yakınlığın farklı
boyutlarını önererek, yenilik ile ilgili literatüre önemli katkılar
sağlamıştır. Fransız yakınlık okulu yakınlığın sadece coğrafyadan ileri
gelmediğini belirtmiştir. Çoğu zaman örgütsel, coğrafi ve kurumsal
yakınlık arasında ayrım yapmışlardır.
Bu açılardan bakıldığında şu sorular sorulabilir: Hangi
koşullarda farklı yakınlık boyutları birbirleriyle ilişkilidir? Farklı
yakınlıklar birbirlerinin yerine kullanılabilir mi ve birbirlerinin
tamamlayıcısı olabilir mi? Hangi yakınlık boyutları örgütler arası
işbirliği için uygundur ve bu yakınlık boyutları nasıl tanımlanır?
Etkileşimli öğrenme ve yenilik üzerinde yakınlık düzeyi nasıl olmalıdır
ve bu düzey etkileşimli öğrenme ve yenilik üzerinde nasıl bir etki
yapmaktadır? Bu sorulara cevap verebilmek için aşağıda yakınlığın
yedi farklı boyutu açıklanacaktır ve birbirleri ile ilişkileri ele
alınacaktır.
1. Bilişsel Yakınlık
Nooteboom tarafından geliştirilen bilişsel yakınlık kavramı,
aktörlerin dünyayı algılama, yorumlama, anlama ve değerlendirme
yöntemlerindeki benzerlikler olarak tanımlanmaktadır. Buradaki temel
1
2
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mantık, aktörlerin dünyayı görme ve bilme şeklini etkileyen örgütsel
kültür, normlar, gelenekler ve rutinler gibi farklı koşullardır. Bilgiyi
(yeni bilgi) etkin ve verimli bir şekilde iletmek için aktörlerin belirtilen
benzer yapılara sahip olması gerekir (Knoben ve Oerlemans, 2006: 77).
Bilginin etkin bir şekilde transfer edilebilmesi için, yeni bilgiyi
belirlemek, yorumlamak ve ondan faydalanmak için bir “soğurma
kapasitesi3” (Bkz. Abreu, 2011) gerekir. Bu durum, çoğunlukla
organizasyonların teknik ve pazar yetenekleri ile ilgilidir. Eğer
firmaların bu soğurma kapasiteleri yeterli değilse, araştırma ve taklit
maliyetleri çok fazla olacaktır. Perez ve Soete, bir firmanın güncel bilgi
tabanı ile yeni teknoloji elde etme maliyetleri arasında negatif bir ilişki
olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar, her yeni teknoloji için, minimum
bilgi düzeyine sahip firmaların kendi bilgi boşluklarını kapatmak için
yeteneklerinin olmadığını iddia etmiştir. Diğer bir ifadeyle, aktörler
arasında bilişsel mesafenin çok büyük olmaması gerektiğini iddia
etmilerdir. Bundan dolayı, aktörler, yeni bilgiyi soğurmak için bilişsel
yakınlığa sahip olmalıdır. Yani firmanın bilişsel tabanı, başarılı bir
şekilde iletişim kurmak, anlamak ve ilerlemek için, yeni bilgiye
yeterince yakın olmalıdır. Aynı bilgiyi paylaşan insanlar, birbirlerinden
daha kolay öğrenebilmektedirler. Bu durum yalnızca bilginin etkili ve
hızlı bir şekilde edinilebilmesi için değil, daha çok algılama alanının
genişliği ile ilgidir (Boschma, 2005).
Bu yüzden, bilişsel yakınlık etkin iletişimi kolaylaştırmaktadır.
Ancak aşırı derecede bilişsel yakınlık, öğrenme ve yeniliğe zarar
verebilir. Boschma (2005) bilişsel uzaklığın etkileşimli öğrenmeyi
zenginleştirmek için sürdürülmesi gerektiği ile ilgili üç neden
belirtmiştir. Birincisi, bilgi oluşturma çoğu zaman bilginin benzersiz ve
tamamlayıcı unsurlarını içermektedir. Yani, kaynakların yeniliği; yeni
fikirleri ve yaratıcılığı tetiklemektedir. Bu açıdan, bilişsel mesafe,
öğrenme potansiyelinin artmasına neden olur ve aynı zamanda,
firmaların soğurma kapasitesini sınırlandırır. İkincisi, aşırı bilişsel
yakınlık kolaylıkla bilişsel kilitlenmeye neden olabilir. Bu açıdan, bir
organizasyonun içindeki (veya organizasyonlar arası boyutta) rutinler,
yeni teknolojiler ve yeni pazarlar üzerine bakışı (manzarayı)
belirsizleştirmektedir. Sonuç olarak, bilgi oluşturmanın birikimli
doğası, firmanın aleyhine dönüşebilir. Levitt ve March, bu durumu
“yetenek tuzağı4” olarak tanımlamışlardır. Geçmişte öğrenilen
alışkanlıkları unutmak kolay değildir. Zamanla öğrenilen bu
3
4

İng. Absorptive capacity
İng. Competency trap
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alışkanlıklar, giderek artmaktadır. Bu bakımdan, organizasyonlar
bilişsel mesafeyi iyi ayarlamalıdırlar. Bunun için farklı bilgi
kaynaklarına erişimeli ve dış dünyaya açık olmalıdır. Bu olası
çözümler, örgütsel ve coğrafi yakınlık kavramlarıyla ilgilidir. Üçüncü
olarak da, aşırı bilişsel yakınlık istenmeyen bilgi taşmalarını ortaya
çıkarabilir. Bilginin yayılma etkisinden dolayı temsilciler arasındaki
bilişsel farklar devam etmektedir. Ancak bilgi her zaman tam anlamıyla
içselleştirilemez ve bu yüzden, bilgi organizasyonlar arasında taşabilir.
Bu durum, özellikle temsilciler arasında bilişsel mesafe çok küçük
olduğunda doğrudur. Bu durumlarda, rakipler bilgiyi paylaşmaya çok
isteksiz olurlar. Bu anlamda, istenmeyen taşmalar ciddi riskler
oluşturabilir. Firmalar arasında çok büyük olmayan bilişsel mesafe
etkili iletişime ve böylece de öğrenmeye olanak sağlamaktadır. Etkili
bir etkileşimli öğrenme için bilişsel mesafenin iyi ayarlanması gerekir.
Bilişsel
yakınlığın
tanımı
ve
arkasındaki
mantık
karşılaştırıldığında, kavramın kültürel ve kurumsal yakınlık kavramları
ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu açıklığa kavuşur. Bilişsel
yakınlık, ulusal ve bölgesel düzeyden örgütsel düzeye ve bilgi
transferinin önemli olduğu bir ortam için uygulanmış bu iki kavramın
bir ‘dönüştürümü5’ olarak dikkate alınabilir. Bu yüzden, bilişsel
yakınlığı, örgütsel yakınlığın bir parçası olarak dikkate almak mantıklı
görünmektedir; çünkü bu durum coğrafi mesafeler arasında aktörlerin
etkileşimini kolaylaştıran paylaşılan rutinler, kültürler, değerler ve
normlar fikrine dayanmaktadır (Knoben ve Oerlemans, 2006).
2. Örgütsel Yakınlık
Örgütsel yakınlık, farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde
tanımlanmıştır. Örneğin, Oerlemans ve Meeus (2005: 94), örgütsel
yakınlığı, ‘aynı mekânda ilişkilere sahip olan aktörler’ olarak
tanımlamışlardır. Torre ve Rallet ise örgütsel yakınlığı, uygulama
toplumları fikrine dayalı davranış kuralları ve rutinleri (açık veya gizli)
tarafından kolaylaştırılan etkileşimlere sahip ve benzer bir sistemin
işaretlerini veya inançlar dizisini paylaşan aktörler şeklinde
tanımlamışlardır (Knoben ve Oerlemans, 2006: 75).
Örgütsel uygulamalar, etkileşimli öğrenme konusu ile çok
yakından ilgilidir. Ortak bilgi ve yetenek tabanı, firmaların bir araya
gelmesi için ve etkileşimli öğrenmeyi etkinleştirmesi için bir ön koşul
olmasına rağmen; bilgi yaratma, organizasyonlar içinde ve arasında
çeşitli aktörlerin sahip olduğu tamamlayıcı bilgi parçalarının
5
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değişimine bağlıdır. Örgütsel düzenlemeler, yalnızca işlemleri koordine
eden mekanizmalar değildir aynı zamanda, tamamıyla belirsiz bir
dünyada veri ve bilgi transferini ve değişimini mümkün kılan araçlardır
(Boschma, 2005).
Yalnızca analitik açıdan bilişsel yakınlık örgütsel yakınlıktan
ayrılmaktadır. Bu doğrultuda örgütsel yakınlık, organizasyonlar içinde
ve arasında örgütsel düzenlemelerin ne derecede paylaşıldığını gösterir.
Bu tam olarak, örgütsel düzenlemelerde kullanılan bağımsızlık oranı ve
kontrol derecesini içermektedir. Örgütsel yakınlığın, öğrenme ve
yenilik için faydalı olduğuna inanılmaktadır. Yeni bilgi yaratma,
belirsizlik içermekte ve fırsatçılık riski taşımaktadır. Bu riski düşürmek
için güçlü kontrol mekanizmaları (yeni teknolojide yatırımlar için
sahiplik hakkı (fikri mülkiyet hakkı) gibi) geliştirilmelidir (Boschma,
2005) .
Diğer yandan çok aşırı derecede örgütsel yakınlık, istenmeyen ya
da olumsuz bir durum oluşturabilir. Birincisi, belirli alış-veriş
ilişkilerinde kilitlenme6 etkisi olabilir. Bir ağda farklı büyüklükteki ve
güçlü ortaklardan dolayı asimetrik ilişkiler sorunu ortaya çıkarabilir. Bu
durum iletişim ve anlayışla ilgili özel yatırımlara yüksek derecede
bağımlılık oluşturabilir. Ayrıca örgüt içi ve örgütler arası ağlar, kapalı
ve içeriye dönük ağlara dönüşebilir. Güçlü bağlar, çeşitli yeni bilgi
kaynaklarına erişimi kısıtlayabilir; yeni olanı araştırmak için
oluşturulmuş kanalların dışına çıkılması gerekir. İkincisi, hiyerarşik
yönetim yapısında daha simetrik ilişkiler olduğundan geri bildirim
mekanizmaları sağlıklı çalışmayabilir. Bunun sonucu olarak, hiyerarşik
bir sistemde, yeni fikirler ödüllendirilmez ve etkileşimli öğrenme çok
zor meydana gelir. Üçüncüsü, yeniliğin uygulanması için örgütsel
esneklik gerekmektedir (Blanc ve Sierra, 1999).
Özetle, aşırı derecede bir örgütsel yakınlık bir esneklik
eksikliğine yol açarken, çok düşük bir örgütsel yakınlık, artan fırsatçılık
tehlikesini kontrol etme eksikliğine yol açmaktadır. Katı sistemlerin
yerine, esnek sistemler, her iki durum için daha uygun olabilir. Gevşek
bağlı sistemler, organizasyonlar içinde ve arasında örgütsel özerkliği ve
esnekliği korumaktadır. Ayrıca örgütler içinde ve örgütler arasında ağ
ilişkilerini ve böylece tamamlayıcı bilgi kaynaklarına erişimi garanti
altına almaktadır. Bu durum, yeni bilginin keşfedilmesine yönelik
kapasitenin güçlendirilmesi için bir kurum içinde oldukça merkezi
olmayan birimlerin olduğu ağ yapı organizasyonunu gerektirir. Ayrıca
bu, farklı birimleri bir araya getirerek etkileşimli öğrenmeyi teşvik eder.
6

İng. Lock-in
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Bu durum, yeni bilgiyle örgütsel rutinleri bir araya getiren
merkezileşmemiş bir koordinasyon gerektirmektedir (Boschma, 2005).
Böylece gevşek bağlı bir sistem bir yandan belirli derecede
örgütsel bir mesafe sağlar. Böylelikle, daha geniş bir öğrenme ara yüzü
anlamına gelen, çeşitli veri kaynaklarına açık erişim sağlanmış olur.
Ayrıca, bağımsız ortakların amaçlarını ve stratejilerini daha kolay bir
şekilde değiştirmek için biraz esneklik sağlamaktadır. Nooteboom ve
diğerleri, gevşek bağlı sistemlerin, hem kontrol hem de esnekliği
kontrol altına alan bir örgütsel yakınlık düzeyini ifade etmişlerdir
(Boschma, 2005).
Örgütler arası işbirliği için örgütsel yakınlığın öneminin
arkasındaki mantık ise, örgütler arası işbirlikleri, örgütler arası
benzerlikler karşılıklı anlayışları kolaylaştırdığından, ortaklar etkileşim
içinde olduğunda daha etkili ve daha iyi sonuçlara yol açar. Bu durumda
örgütsel yakınlık, işbirliği içinde olan gruplar arasında örtük bilgiyi ve
diğer standartlaşmamış kaynakları iletmek için işbirliği içinde olan
gruplardan bilgi ve veriyi birleştirmek için bir kapasite meydana getirir.
Bu nedenle, bu yakınlık formu, iki öğeli birlikte öğrenme için, ortak
yeni kaynaklar ve yenilik oluşturmada bir ön koşul olarak görülür
(Knoben ve Oerlemans, 2006).
3. Sosyal Yakınlık
Bazen kişisel yakınlık veya ilişkisel yakınlık olarak ifade edilen
sosyal yakınlık, farklı yazarlar tarafından örgütsel yakınlığın bir parçası
olarak görülür. Oysa bazı yazarlar (Örn. Boschma, 2005) sosyal
yakınlığı bağımsız bir yakınlık türü olarak kullanmışlardır (Knoben ve
Oerlemans, 2006). Aslında sosyal yakınlık kavramı “gömülmüşlük7”
literatüründen gelmektedir. Bu literatür temel olarak, ekonomik
ilişkilerin belirli bir ölçüye kadar, genellikle sosyal bir ortamda gömülü
olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla sosyal bağlar ve ilişkiler,
ekonomik sonuçları etkilemektedir. Neoklasik iktisatçıların tersine
gömülmüşlük literatürü, bir firmanın ilişkileri ne kadar gömülüyse,
etkileşimli öğrenme ve dolayısıyla yenilikçi performansın, o kadar iyi
olduğunu iddia etmektedir. Aşırı derecede bir sosyal yakınlık,
organizasyonların öğrenme yeteneklerini zayıflatabilir ve aynı
zamanda, çok fazla sosyal uzaklık ise, etkileşimli öğrenme ve yeniliğe
zarar verebilir.
Sosyal yakınlık mikro düzeydeki temsilciler arasında, sosyal
olarak gömülü olan ilişkiler açısından ele alınmıştır. Aktörler
7

İng. Embeddedness
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arasındaki ilişkiler, arkadaşlık, yakınlık ve tecrübeye dayalı güven,
sosyal olarak gömülü durumları yansıtmaktadır.
Öğrenme ve yenilik yapmak için kurumlar sosyal yakınlığa
ihtiyaç duyabilir. Bunun temel nedenlerinden biri, doğası gereği
piyasalarda iletişiminin ve ticaretinin yapılması çok zor olan örtük
bilginin değişiminin; ancak güvene dayalı sosyal ilişkiler geliştirilerek
sağlanabilir (Malmberg ve Maskell, 1999). Lundvall ise, sosyal
yakınlığın; maliyetleri minimize etmesine yönelik saf, hesapçı ve sınırlı
piyasadan ziyade; bu tutumun daha çok, iletişim kurmak için mantıklı
olan sosyal ve açık bir tutumu teşvik edeceğini iddia etmiştir (Aktaran:
Boschma, 2005). Bu durum, çoğu zaman etkileşimli öğrenme için ön
koşuldur. Ayrıca sosyal yakınlık, fırsatçı davranış riskini de
düşürmektedir. Bu açıdan, etkili bir etkileşimli öğrenme, düzenli
ilişkiler gerektirmektedir.
Bununla birlikte aşırı derecede sosyal yakınlık, öğrenme ve
yenilik için ters etkiler yapabilir (Boschma, 2005). Birincisi, ilişkiler
arkadaşlık ve yakınlığa duyarlı olan bağlara dayandığında, çok fazla
sadakat gerektiren gömülü ilişkiler, fırsatçılık ortaya çıkarabilir. Bu
doğrultuda aşırı derecede sosyal davranış, belirsizlik koşullarında
sürekli değişen teknolojiler ve politikalar, fırsatçılığın genel tutum
olduğu piyasalarda, bencil aktörlerin davranışlarından dolayı, negatif
sonuçlar doğurabilir. İkincisi, uzun dönemli ilişkiler veya çok aşırı
derecede bağlılık, sosyal ağların üyelerinin kilitlenmesine yol açabilir.
Örneğin kapalı ağ sistemleri, fırsatçı maliyetlere maruz kalabilir; çünkü
yeni fikirlere sahip olan girişimcilerin ve dışarıdakilerin sisteme girişi
reddedilir. Bu yüzden, bir yandan ekonomik ilişkilerde çok düşük
sosyal uzaklık, aşırı bir güvenden dolayı, firmaların yenilikçi
kapasitesini zayıflatabilir. Diğer yandan çok düşük sosyal yakınlık,
güven ve bağlılık eksikliğinden dolayı, etkileşimli öğrenme ve yeniliğe
zararlı olabilir. Dolayısıyla gömülü ekonomik ilişkiler ne kadar çoksa,
kilitlenmeden dolayı ortaya çıkan ters etkiden sonra, bir firmanın belirli
bir eşiğe kadar, ekonomik performansı o kadar iyi olur.
Uzzi (1997), sosyal yakınlık ve uzaklık arasında dengeli bir
durumun oluşturulması için, ağ düzeyinde hem gömülü hem de piyasa
ilişkilerinin bir karışımını önermiştir. Diğer bir ifadeyle, aktörlerin
uyum kapasitesi; ağ yapılar, yakın bağlar ve gömülü ilişkilerin bir
karışımından meydana geldiğinde önemli ölçüde artar.
Sonuç olarak, sosyal yakınlık güven ve bağlılıktan dolayı,
etkileşimli öğrenmeyi teşvik edebilir. Ancak aşırı derecede sosyal
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yakınlık, kilitlenme ve eksik fırsatçılık riskinden dolayı etkileşimli
öğrenmeye zarar verebilir.
Sosyal yakınlık, yakınlığın diğer boyutları ile yakından ilgilidir.
Örneğin sosyal yakınlık, zamanla ortaklar arasındaki bilişsel yakınlığı
azaltabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, büyüyen bilişsel yakınlık
etkileşimli öğrenmeyi teşvik edebilir; ama aynı zamanda, etkileşimli
öğrenme olasılığını riske atabilir. Örgütsel yakınlık, bir sosyal yakınlık
eksikliğine neden olabilir; çünkü insanlar arasındaki ilişkiler güvene
dayalıdır. Ancak hem örgütsel hem de sosyal yakınlık farklı
mekanizmalar içermesine rağmen, ortaklar arasındaki güçlü bağlarla
karakterize edilir. Coğrafi yakınlık, büyük olasılıkla sosyal yakınlığı
teşvik eder; çünkü kısa coğrafi mesafeler, sosyal etkileşim ve güven
oluşturmak için önemlidir (Boschma, 2005).
Örgütler arası işbirliği için sosyal yakınlığın öneminin altında
yatan temel mantık ise, sosyal ilişkilerin, yalnızca eşgüdümlü işlemler
değil, aynı zamanda, dışsal kaynakların hareketli olmasının yanı sıra,
karşılıklı güven, benzerlik ve deneyimden dolayı bilgi değişimine
olanak sağlayan mekanizmalardır (Knoben ve Oerlemans, 2006).
4. Kurumsal Yakınlık
Sosyal yakınlık mikro düzeydeki temsilciler arasındaki sosyal
olarak gömülü ilişkiler açısından tanımlanırken, kurumsal yakınlık
makro düzeydeki yapı ile ilgilidir. North, makro düzeydeki kurumsal
çevre ile mikro düzeydeki kurumsal düzenlemeler arasında ayrım
yapmıştır. Bu anlamda, kurumsal yakınlık benzer semboller, faaliyet
kuralları ve düşünce kurallarına uyum sağlayan temsilcilerdir
(Carrincazeaux ve Coris, 2011). Mikro düzeydeki kurumsal
düzenlemeler, örgütsel ve sosyal yakınlık kavramlarıyla örtüşmektedir
(Boschma, 2005). Bunun gibi, sosyal örgütsel ve kurumsal yakınlık
boyutları, güçlü derecede birbirleriyle ilişkilidir. Çünkü örgüt içi ve
örgütler arası ilişkiler, derin şekilde kurumsal ortamlarda gömülüdür.
North’a göre kurumlar, politik, ekonomik ve sosyal etkileşim
yapısı olan insanca planlanmış oluşumlardır. Kurumlar, hem biçimsel
olmayan (kültürel normlar, tabular, adetler, gelenekler ve davranış
kalıpları gibi) hem de biçimsel (yasalar, kurallar gibi) kurallardan
meydana gelmektedir (Knoben ve Oerlemans, 2006). Edquist ve
Johnson ise kurumları, bireyler ve gruplar arasındaki ilişkileri ve
etkileşimleri düzenleyen ortak alışkanlıklar, rutinler, yerleşmiş
uygulamalar, kurallar veya yasalar seti olarak tanımlamıştır. Kurumlar,
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kollektif hareket için bir bakıma “yapışkan8” işlevi görmektedirler.
Çünkü kurumlar, belirsizliği düşürürler ve işlem maliyetlerini daha
aşağı çekerler. Resmi/biçimsel kurumlar (yasalar ve kurallar gibi) ve
biçimsel olmayan kurumlar (kültürel normlar ve alışkanlıklar gibi),
organizasyonlar ve aktörlerin faaliyetlerini düzenleme biçimini ve
yöntemini etkilerler. Bunun gibi kurumlar, bilgi transferi, etkileşimli
öğrenme ve böylece yenilik düzeyini etkileyen mekanizmaları mümkün
kılar veya kısıtlarlar. Biçimsel ve biçimsel olmayan kurumlar ayrımını
izleyerek, kurumsal yakınlık kavramı, kültürel değerler ve
alışkanlıkların yanı sıra oyunun benzer kurallarını paylaşan ekonomik
aktörleri içermektedir. Ortak bir dil, paylaşılan alışkanlıklar, fikri
mülkiyet hakları ve sahipliği güvence altına alan bir hukuk sistemi gibi,
bunların tümü, ekonomik eşgüdüm ve etkileşimli öğrenme için temel
oluşturmaktadır. Örneğin paylaşılan bir güven kültürü, çoğu zaman
öğrenmeyi ve yeniliği destekleyen bir faktördür. Bilgi, kültürel yakınlık
ve ortak bir dil ile daha kolay bir şekilde iletilir (Boschma, 2005).
Kurumsal yakınlık bir yandan etkileşimli öğrenmeyi teşvik
ederken bir yandan da birlikte öğrenme ve yeniliği engelleyen bir faktör
olabilir. Bunun nedeni, kurumsal bir çevrenin bir dizi birbirine bağlı
kurumdan oluşmasıdır. Hall ve Soskice, “kurumsal tamamlayıcılık”
teriminden bahsetmişlerdir. Bunun anlamı, bir kurumun verimliliği,
tamamlayıcı kurumların verimliliğini arttırmasıyla ilgilidir. Kurumsal
bir sistemin çeşitli bölümlerinin karşılıklı bağımlılığı, yerel
“hareketsizliğe9” neden olabilir. Karmaşık bir sistemde her bir bileşen
yapısal bir konuma sahip olduğunda, bileşenler arasındaki konumlar
bozulduğunda, değişim istikrarsızlık getirebilir. Sonuç olarak, ya hiç
değişim olmayacak ya da sadece yerel düzeyde olacaktır. Yani, küçük
bir değişim bütün sistemin işleyişini rahatsız edecektir. Grabher’e göre,
güçlü kurumsal oyunculardan oluşan içe dönük bir ağ, değişime çok
rutin ve tutucu bir şekilde tepki verir. Bu durum özellikle kazanılmış
haklar tehdit edildiğinde ve ağdaki diğer aktörlere yönelik sınırlamalar
getirildiğinde oluşabilir. Sonuç olarak, kurumsal katılık, yeni fikirlerin
ve yeniliklerin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan yeni
oluşumlara yer vermez (Boschma, 2005).
Diğer ifadeyle, aşırı bir kurumsal yakınlık, kurumsal kilitlenme
(yeni imkânların farkında olunmasını engelleme) ve hareketsizlikten
dolayı fikirler ve yenilikler için uygun olmayabilir. Diğer yandan da
çok küçük düzeyde kurumsal yakınlık, sosyal uyum ve ortak değerlerin
8
9

İng. Glue
İng. İnertia
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eksikliği ve biçimsel kurumların zayıflığından dolayı, birlikte öğrenme
ve yeniliğe zarar verebilir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için
etkin bir kurumsal yapının nasıl tanımlanacağı kolay değildir. Etkili bir
kurumsal yapı, kurumsal denge, açıklık ve esneklik arasında bir
dengeyi yansıtmaktadır (Boschma, 2005).
Kurumsal yakınlık, diğer yakınlık boyutları ile bağlantılıdır.
Gertler (2003) örgütsel ve sosyal yakınlığın, organizasyonlar farklı
kurumsal ortamlarda konumlandığında, verimli etkileşimli öğrenme
için organizasyonların yeterli olamayacağını ileri sürmüştür. Ancak
kurumsal yapılar, örgütsel düzenlemelerin bazı formlarını, diğer
formlarından daha iyi geliştirmek için bir temel sağlar. İşlemleri ve
belirsizlikleri yönetmek için güçlü kurumsal eksiklikler olduğunda,
ekonomik aktörler güvene dayalı biçimsel olmayan ilişkilere
yönelmeye başlayacaklardır. Sonuç olarak, sosyal yakınlık,
destekleyici bir kurumsal yapının eksik olması durumunda, toplumdaki
güvensizliği telafi edebilir. Ayrıca kurumsal yakınlık, özellikle kültürel
boyutu ile coğrafi yakınlıkla ilgilidir. Ancak bu çok büyük olasılıkla,
farklı kurum türlerine bağlıdır. Paylaşılan biçimsel olmayan kurumlar,
çoğu zaman, coğrafi olarak toplum düzeyinde yereldir. Paylaşılan
biçimsel kurumların etkisi (hukuk gibi) muhtemelen ulus-devlet veya
onun ötesinde bir faaliyet göstermektedir (Boschma, 2005).
5. Coğrafi Yakınlık
Bölgesel, mekânsal, yerel veya fiziksel yakınlık anlamına da
gelen coğrafi yakınlık, literatürde en sık kullanılan yakınlık boyutudur.
Birçok çalışma, açık bir şekilde coğrafi yakınlık yerine, yalnızca
‘yakınlık’ terimini kullanmıştır. Bu yakınlık boyutunun tanımı, farklı
yazarlar arasında, çok az farklılık göstermektedir. Bazı çalışmalar,
aktörleri ayıran tam bir coğrafi mesafe olarak, coğrafi yakınlığın
düzeyini açıklarken diğerleri ulaşım araçları (seyahat zamanları) veya
aktörler tarafından algılanan bu mesafelerle ilgili mesafeyi kullanmıştır.
Ayrıca, coğrafi mesafeyi açıklamada ölçekle ilgili farklarda vardır. Bazı
çalışmalar, etkileşim içinde olan iki organizasyon (ikili mesafe)
arasındaki mesafeyi araştırırken, diğerleri coğrafi bir birimde
(kümelenmeler) firmalar grubunun varlığını incelemiştir (Knoben ve
Oerlemans, 2006).
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, yakınlığı sadece
coğrafi anlamda kullanmak yanlış olacaktır. Bu yüzden, diğer yakınlık
biçimlerinin oynadığı roller dikkate alındığında, coğrafi yakınlığın rolü
ne olabilir? Örneğin coğrafi yakınlık, etkileşimli öğrenme ve yeniliği
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zenginleştirmek için temel midir veya diğer yakınlık boyutlarının
yerine kullanılabilir mi?
Analitik olarak, coğrafi yakınlık çok sınırlı bir şekilde
tanımlanmıştır. Bu durum, hem mutlak hem de göreceli olarak
ekonomik aktörler arasındaki mekânsal veya fiziksel mesafeye işaret
etmektedir. Literatürün büyük bir bölümü, aktörlerin bilgi
dışsallıklarından fayda sağlamak için mekânsal olarak bir araya
geldiğini iddia etmektedir. Kısa mesafeler, insanları bir araya getirir,
bilgi değişimi için uygundur ve özellikle örtük bilginin değişimini
kolaylaştırmaktadır. Aktörler arasında mesafe ne kadar çoksa, pozitif
dışsallıkların yoğunluğu o kadar az ve örtük bilgiyi transfer etmek, daha
zor olmaktadır. Hatta bu durum, sistematik/kodlu bilginin kullanılması
ve yayılması için bile doğru olabilir, çünkü sistematik/kodlu bilginin
yorumlanması ve özümsenmesi, örtük bilgiyi gerektirebilir (Boschma,
2005).
Deneysel çalışmalar, bilgi kaynaklarına yakın olan firmaların,
başka yerde konumlanan firmalardan daha iyi bir yenilikçi performans
gösterdiğini göstermiştir. Analitik amaçlar doğrultusunda, coğrafi
yakınlığı sınırlı bir açıdan tanımlamak ve diğer yakınlık boyutlarından
ayırmak önemlidir. Bu şekilde diğer yakınlık boyutları ile ilgili
olmadığı durumlarda saf bilgi dışsallıklarının açıklamamıza olanak
sağlar. Bu durumda, bilgi transferi, yerel aktörler arasında açık
etkileşim veya eşgüdüm olmadan gerçekleşmez. Açık kümelenmelerde
bazen benzer faaliyetler birlikte konumlanırlar ve diğer yerel firmalar,
fark edilmemiş bir şeyin kalmadığı başarılı deneyimler sağlar. Bölgede
ne kadar çok sayıda bilgi kaynağı varsa, yerel aktörler için o kadar çok,
olası fayda vardır. Bu durum Gordon ve McCann’ın (2000) “saf
yığılmalarına” karşılık gelmektedir. Burada firmalar arasında biçimsel
ve istikrarlı ilişkiler olmadığı varsayılır. Genellikle bir alanda
konumlanan bir firma, yığılmalar açık üyelik sağladığı sürece dışsal
ekonomilerden fayda sağlayabilir. Bu yüzden, daha önce varsayılan
diğer yakınlık formları yerine coğrafi yakınlık bilgi transferinde
öncelikli rol oynar. Bilişsel yakınlık olmadan, izleyerek oluşabilecek
öğrenmeyi taklit etmek oldukça zordur. Yani yerel firmalar, dışsal
bilgiyi soğurma ve işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Bu yüzden,
teoride bir dereceye kadar bilişsel yakınlık düzeyi ile birleştirilen
coğrafi yakınlık, etkileşimli öğrenmenin oluşması için yeterlidir. Ancak
yine de yakınlığın diğer formları, coğrafi yakınlığın yerini alabilir.
Mekânsal yakınlık, etkileşimi ve işbirliğini kolaylaştırmasına rağmen,
etkileşimli öğrenmenin oluşması için ön koşul değildir. İletişim ve bilgi
teknolojilerinin ilerlemesinden dolayı, öğrenmenin meydana geldiği

406 | İşletmeler Arası Yakınlıklar, İşbirliği ve Yenilik
ağların mekânsal olarak sınırlı olması gerekli değildir. Rallet ve Torre
(1999) bir çalışmada, örtük bilginin diğer yakınlık formlarıyla uzak
mesafeler arasında iletilebileceğini göstermiştir. Yazarlar, coğrafi
yakınlık ihtiyacının, güçlü bir merkezi otorite (örgütsel yakınlık) ve
bazen bilişsel deneyimi paylaşan (bilişsel yakınlık) ortaklar tarafından
düzenlenen görevlerin, açık ve net bir şekilde belirlendiğinde, daha
zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Bu açıdan, örtük bilginin değişiminde
yüz yüze ilişkiler hala önemlidir. Ancak fiziksel olarak birlikte
konumlanmaya olan ihtiyaç, seyahatlerle insanları bir araya getirerek
giderilebilir. Diğer bir ifadeyle, kalıcı birlikte konumlanma anlamında
mekânsal yakınlığa ihtiyaç olmayabilir (Boschma, 2005).
Basit bir şekilde birlikte konumlanmadan sonra, bilgi yaratma ve
yaymanın araçları olarak ağların önemi vurgulanır. Ağlar bölgesel
olmayan bir şekilde tanımlandığında ve sınırları çizildiğinde, bilgi
taşmalarının mekânsal olarak sınırlı olduğunu varsaymak, yanlış ve
hatta yanıltıcı olacaktır. Breschi ve Lissoni (2002) ve Breschi (2011)
patent atıfları ile ilgili, coğrafi yakınlık olmadan mucitler arasında
sosyal bağlılığın bilgi taşmalarında önemli bir rol oynadığını
belirtmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, kişisel ilişkilere dayalı sosyal ağlar,
ortak çalışma deneyimleri, yalnızca bilgi yayılması için temel kanallar
sağlamaz aynı zamanda, çoğu bilgiyi üretebilir.
Diğer taraftan, sosyal ağların coğrafi olarak yerel olması gerekli
değildir. Çünkü ağlar doğası gereği, mekânsal değildirler. Yine de bu
durum, sosyal ağların belirli bir mekâna bağlı olduğu ve yerel aktörlerin
süregelen ortak faaliyetleri ile sürdürüldüğü ve arttırıldığını yadsımaz.
Bu durumda, coğrafi yakınlık gerekli olduğundan bilgi taşmaları da
yerel düzeyde olacaktır. Ancak yine de, ağların ister yerel oyuncular
olsun ister olmasın, ağ dışındakileri dışlayan sosyal yapılar olduğu
akılda tutulmalıdır. Bunun gibi, coğrafi yakınlık örtük bilginin değişimi
için yalnız başına yeterli bir şart olarak dikkate alınmayabilir. Bu
durum, çok uluslu şirketlerin ev sahibi10 bir bölgeye fabrika kurduğunda
bilgi tabanına erişme deneyimini yansıtmaktadır. Bu şirketler, devamlı
başarısız olurlar, çünkü yerel bilgi yayılmaları yoluyla kişisel ilişkilerin
katı ağlarına üye olmak çok zordur (Boschma, 2005).
Coğrafi yakınlık, etkileşimli öğrenme sürecinde diğer yakınlık
formları için tamamlayıcı olabilir. Hausmann (1996), örgütler arası
öğrenme için sosyal ve örgütsel yakınlık, mekânsal yakınlıktan daha

10

İng. Host
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önemli olabilir; ama mekânsal yakınlığın etkileşimli öğrenmeyi hala
kolaylaştırdığını iddia etmiştir.
Coğrafi yakınlık, sosyal, örgütsel, kurumsal ve bilişsel yakınlığın
gelişmesinde ve güçlendirilmesinde tamamlayıcı bir rol oynayabilir.
Howells (2002) bu durumu, coğrafi yakınlığın ‘daha dolaylı ve incelikli
etkisi’ olarak belirtmiştir. Örneğin mekânsal yakınlık biçimsel olmayan
ilişkileri kolaylaştırabilir. Yani birbirlerine yakın konumlanan firmalar,
daha fazla yüz yüze ilişkilere sahip olmaktadır ve daha kolay bir şekilde
güven geliştirebilir ve dolayısıyla da, firmalar arasında daha bilişsel ve
gömülü ilişkilere neden olur. Ayrıca coğrafi yakınlık, etkileşimli
öğrenme ve yeniliği etkileyen normlar ve alışkanlıklar gibi, kurumların
oluşumunu ve gelişimini teşvik eder (Boschma, 2005).
Sonuç olarak, coğrafi yakınlık etkileşimli öğrenmeyi
zenginleştirir ama şart değildir. Aşırı derecede bir coğrafi yakınlık,
etkileşimli öğrenme ve yeniliğe zarar verebilir. Bölgeler çok fazla içe
dönük olduğunda, yerel aktörlerin öğrenme kabiliyeti, yenilikçi
kapasitesini kaybetme ve yeni gelişmelere yer veremeyerek,
zayıflayabilir. Böyle bir mekânsal kilitlenme durumu özellikle ileri
derecede uzmanlaşmış bölgelerde ortaya çıkabilir. Ancak coğrafi
yakınlığın tek başına, etkileşimli öğrenme ve yeniliğe zarar verme
ihtimali düşüktür (Boschma, 2005).
Yerel aktörler arasında bilişsel yakınlığı zenginleştiren dış
dünyaya açıklık esnekliği eksik olduğunda, etkileşimli öğrenme bu
durumdan negatif bir şekilde etkilenecektir. Bu durum, yerel süreçlerin
taklidi ve seçiliminden dolayı, bölgeler arasında olmaktan çok bölge
içindeki yakın olan belirli bir endüstrideki firmalar arasındaki rutinler
ve yeteneklerde daha fazla gözlemlenir (Boschma, 2005).
Mekânsal kilitlenme, dış dünyaya erişmek için bağlantılar
kurularak çözülebilir. Bu bakımdan, bazıları bilgi yaratmak için yerel
ve yerel dışı ilişkilerin dengeli bir karışımının olması gerektiğini iddia
etmiştir. Deneysel çalışmalar, yerel ve yerel dışı ilişkilerin, etkileşimli
öğrenme için önemli kaynaklar olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yerel
ilişkilerin bölgeye çeşitlilik getiren yeni fikirler yerel dışı ilişkilerle
desteklendiğinde daha faydalı olacağına inanılır (Boschma, 2005).
Bu yüzden kilitlenme sorunu, dış dünyaya daha fazla erişim
anlamına gelen coğrafi açıklıkla çözülebilir. Ancak coğrafi açıklık,
kilitlenme sorununu çözmek için ne gerekli nede yeterli bir koşuldur.
Gerekli bir koşul değildir; çünkü yakınlığın diğer boyutları alternatif
çözümler sağlayabilir. Örneğin bölgeler, yerel ekonominin bilgi
tabanını çeşitlendirerek (Jacobsgil dışsallıklar) veya gevşek bağlı ağlar

408 | İşletmeler Arası Yakınlıklar, İşbirliği ve Yenilik
oluşturarak kilitlenme riskinden kaçınılabilir. Coğrafi açıklık yeterli
değildir; çünkü uzak mesafeler arasında örtük bilginin verimli bir
şekilde transfer edilmesi, yakınlığın diğer formlarını (bilişsel yakınlık)
gerektirebilir. Yani buradaki ön koşul, yerel aktörlerin dış bilgiyi
soğurma kapasitesine bağlıdır. Bu açıdan kurumsal yakınlıkta faydalı
olabilir; çünkü paylaşılan benzer değerler ve yerel dışı
organizasyonların beklentileri, etkileşimli öğrenmeye faydalı olabilir.
Böylece coğrafi açıklık, bilişsel ve örgütsel kilitlenmeyi ortadan
kaldıran fırsatlar sağlayarak daha dolaylı bir şekilde etkileşimli
öğrenme ve yeniliği geliştirebilir (Boschma, 2005).
Ayrıca coğrafi açıklık, en azından kısmen yerel ortam tarafından
oluşturulan mekânsal ölçeğe bağlıdır. Bu, mekânsal ölçeğin önceden
tanımlanmış bazı varlıklar ile ilişkilendirilmesi, gerekliliği anlamına
gelmez. Tam tersine, öğrenme ve etkileşimin arkasındaki çeşitli
mekanizmaların özel bir mekânsal düzeyde ortaya çıkması beklenmez;
ama bunun yerine farklı mekânsal ölçekler arasında faaliyet
gösterilebilir. Özetle, coğrafi yakınlık örgütler arası öğrenmeyi
kolaylaştırmaktadır; ama ne gerekli nede yeter şarttır. Gerekli şart
değildir çünkü diğer yakınlık formları, coğrafi yakınlık yerine
kullanılabilir. Yeterli değildir; çünkü öğrenme süreçleri bilişsel
yakınlıkla geliştirilebilir (Boschma, 2005).
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Tablo-1: Yakınlık Boyutlarının Bazı Özellikleri
Kilit faktör

Çok Az
Yakınlık

Çok Fazla
Yakınlık

Olası
Çözümler

Bilişsel

Bilgi uçurumu

Yanlış
anlama

Yenilik
kaynaklarını
n eksikliği

Çeşitli
ama
tamamlayı
cı
yetenekler
e sahip
ortak bilgi
tabanı

Örgütsel

Kontrol

Fırsatçılı
k

Bürokrasi

Gevşek
bağlı
sistemler

Sosyal

Güven (sosyal
ilişkilere dayalı)

Fırsatçılı
k

Ekonomik
olmayan
mantık

Gömülü ve
piyasa
ilişkilerini
n karışımı

Kurumsal

Güven (ortak
yerleşmiş
uygulamalara/kurum
lara dayalı

Fırsatçılı
k

Kilitlenme
ve atalet

Kurumsal
denetim ve
denge

Coğrafi

Uzaklık

Mekânsal
olmayan
dışsallıkl
ar

Coğrafi
açıklık
eksikliği

Yerel
“sinyaller”
ve yerel
dışı ağların
karışımı

Kaynak: Boschma (2005).
Örgütler arası işbirliği açısından ise coğrafi yakınlık önemlidir,
çünkü coğrafi mesafenin küçük olması yüz yüze etkileşimleri (planlı ya
da plansız) kolaylaştırır bu da dolayısıyla bilgi transferini ve yeniliği
besler. Bu etkilerin arkasındaki temel düşünce organizasyonları bir
araya getiren kısa coğrafi mesafeler, aktörler arasında veri zenginliği
yaratır ve özelliklede örtük bilginin değişimini kolaylaştırır (Knoben ve
Oerlemans, 2006).
6. Kültürel Yakınlık
Kültürel yakınlık her ne kadar az kullanılsa da literatürde
kullanılmıştır. Kültürel yakınlıkla ilgili tanımlar yapan yazarlar,
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nispeten birbirlerine benzer tanımlar yapmışlardır. Kültürün tanımı şu
şekilde yapılmıştır: Kültür, insanların hareketlerine ve davranışlarına
anlam veren ve olayları yorumlamalarını sağlayan düşünceler,
duygular, davranışlar, semboller vb. kalıplardır. Kültür, üyeleri
birbirine bağlayan ve tanımlayan veya bir grubu diğerinden ayıran
belirli bir zamanda belirli bir grup tarafından açıkça kabul edilir ve
paylaşılır (Knoben ve Oerlemans, 2006).
Ancak kültürel yakınlık iki farklı tür analiz düzeyine ayrılabilir.
Birinci analiz düzeyi kıtalar, ülkeler veya bölgeler arasındaki kültürel
farkları inceler. Bu çalışmalarda, çoğu zaman deneysel olarak
yapılmamış, bu coğrafi alanlar içindeki organizasyonların benzer
kültürü paylaştığı varsayılmıştır. Analizlerin ikinci düzeyi, işbirliği
içinde olan aktörler arasında örgütsel kültürdeki farklara
odaklanmaktadır ve ilişkisel seviyede bu farkları ölçer (Knoben ve
Oerlemans, 2006).
Örgütsel kültürler benzer olduğunda, organizasyonların daha
kolay etkileşime girmesi ve daha iyi sonuçlara sahip olması beklenir;
çünkü ortak yorumlar ve rutinler, bu zor yorumları açıkça yapmadan
hareketlere anlam vermek ve yorumlamak için organizasyonlara olanak
sağlar. Örgütsel düzeydeki tanımlanmış kültürel yakınlık boyutu, daha
önce tartışılan örgütsel yakınlığın tanımına benzer. Her iki boyutta,
hareketlerin yorumlanmasını kolaylaştırır ve (bilgiyi açık hareketleri
saklı tutma sürecinin zorluğu olmadan) daha pürüzsüz işbirliği olanağı
sağlar. Bu yüzden, özellikle örgütler arası işbirliğine odaklanıldığında,
örgütsel düzeydeki kültürel yakınlık, örgütsel yakınlığın
kavramsallaştırılması ile örtüşür.
7. Teknolojik Yakınlık
Teknolojik yakınlık, paylaşılan teknolojik deneyimlere ve bilgi
tabanlarına dayanır. Teknoloji, girdiler ve çıktılar (süreç teknolojisi)
arasında aracılık eden ve/veya yeni ürünler ve hizmetler (ürün
teknolojisi) yaratan araçlar, aygıtlar ve bilgi olarak tanımlanabilir.
Teknolojik yakınlık bu teknolojilerin kendilerine işaret etmez daha çok
aktörlerin bu teknolojilerle ilgili sahip olduğu bilgiye işaret eder. Bazen
sanal yakınlık olarak ifade edilen teknolojik bilgideki benzerlikler,
teknolojik gelişmeleri tahmin etmenin yanı sıra, teknolojik öğrenmeyi
kolaylaştırır. Aktörler arasında teknolojik yakınlık, teknolojik bilgi ve
teknolojilerin elde edilmesini ve gelişmesini kolaylaştırır. Yakınlığın
bu boyutuyla ilgili belirsizlik, literatürde bulanabilecek genel ve ikili
düzeyde iki farklı analiz düzeyinden kaynaklanır (Knoben ve
Oerlemans, 2006).
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Genel düzeyde teknolojik yakınlığın önemi, soğurma kapasitesi
kavramına dayanır. Soğurma kapasitesi, ‘bir firmanın yeni değeri
(dışsal bilgi) özümsemesi ve ticari sonuçlar almak için, bu değeri kabul
etme yeteneğidir’ (Cohen ve Levinthal, 1990: 128: Abreu, 2011).
Başarılı bir işbirliği için Cohen ve Levinthal, bir firmanın önceki
(teknolojik) bilgisinin temel; ama oldukça uzmanlaşmış düzeyde çeşitli
yeni bilgiye benzediğini ifade etmiştir (1990, 136). Temel bilgi,
bilimsel bir disipline bağlı olan tekniklerin genel olarak anlaşılmasına
işaret ederken; uzmanlaşmış bilgi, aktörler tarafından günlük
işleyişlerinde kullanılan spesifik bilgiye işaret eder. Soğurma kapasitesi
kavramı aktör düzeyinde bir kavramdır ve belirli bir soğurma
kapasitesine sahip firmanın, diğer bütün organizasyonlardan eşit bir
şekilde öğrenebileceğine işaret eder.
İkili seviyede teknolojik yakınlığın önemi, göreceli soğurma
kapasitesi kavramı tarafından açıklanır. Genel soğurma kapasitesi
kavramının tersine, bir firmanın öğrenmek için kapasitesi yalnızca
firmanın kendisine bağlı olduğu varsayılır. Göreceli soğurma kapasitesi
kavramı, bu kapasitenin ayrıca, bilgiyi değiş tokuş etme kaynağına
bağlı olduğuna işaret eder. Teknolojik yakınlığını iki öğeli düzeyi,
firmaların, işbirliği yoluyla sunulan fırsatları fark edebilmeleri için
karşılaştırılabilir bilgi tabanlarına sahip olması gerekir; ama farklı bir
uzmanlaşmış bilgi tabanı, yeni bilgilerin etkili ve yaratıcı bir şekilde
kullanılabilmesine olanak sağlar. Diğer bir ifadeyle, firmalar, diğer
aktörler hakkında bilgi veren fırsatların farkına varabilmek için bilgi
tabanlarında yeterince benzer olmalıdır; aynı zamanda örgütler arası
işbirliği ile ilgili yeni bilgiye katkı sağlamak için ise, yeterince farklı
bilgi tabanlarına da sahip olmalıdır. Firmalar bilgi tabanlarında ne kadar
farklı ise, o kadar çok öğrenir; ama öğrenmesi de o kadar çok zor olur.
Firmanın bilgi tabanları genellikle firmaların ürettikleri ürünlerle veya
bilimsel ve teknolojik alanlarda ürettikleri patentlere bakılarak ölçülür
(Knoben ve Oerlemans, 2006).
Teknolojik yakınlık, bilişsel yakınlık kavramına benzer gibi
görünür ama önemli bir fark vardır. Bilişsel yakınlık çok geniş bir
kavramdır ve aktörlerin ne derecede etkin bir şekilde iletişim
kurabileceğine işaret eder. Oysa teknolojik yakınlık ise, aktörlerin ne
derecede birbirlerinden öğrenebileceğine işaret eder. Bilişsel yakınlık,
aktörlerin ‘nasıl’ birbirlerini etkileyeceği konusuyla ilgiliyken;
teknolojik yakınlık ise, aktörlerin neyi değiş tokuş yapacağı ve bu değiş
tokuşların potansiyel değeri ile ilgilidir.

412 | İşletmeler Arası Yakınlıklar, İşbirliği ve Yenilik
Genel Seviye

Yakınlık Boyutları

İkili Seviye

Yığılmalar

Coğrafi
Yakınlık

Mekânsal İkili
Mesafe

Yapısal
Yaklaşım

Örgütsel
Yakınlık

Örgütsel
Bağlam

Uygulama
toplumları

Bilişsel
Yakınlık

Bilişsel Mesafe

Bölgesel kültür

Kültürel
Yakınlık

Örgütsel Kültür

Ulusal
Kurumlar

Kurumsal
Yakınlık

Örgütsel
Uygulamalar

Uygulama
Toplumları

Sosyal
Yakınlık

Yapısal Eşitlik

Soğurma
Kapasitesi

Teknolojik
Yakınlık

İlgili Soğurma
Kapasitesi

Şekil-1: Yakınlık Boyutlarının Genel Olarak İlişkilendirilmesi
Kaynak: Knoben ve Oerlemans Orjinli (2006:79).
Şekil-1 yakınlığın farklı türlerini, analiz düzeylerini ve onlar
arasındaki var olan örtüşmeyi göstermektedir. Yapılan tanımlamalara
dayanarak kurumsal ve kültürel yakınlık arasındaki fark, yapay
görünmektedir. Her ikisi de bir yakınlık boyutuyla birleştirilebilir.
Şeklin sağ tarafındaki bilişsel mesafeyi, örgütsel kültürü, örgütsel
uygulamaları ve yapısal eşitliği örgütsel bağlama bağlayan ok;
kurumlar ve kültürün örgütler arası işbirliği için önemini
göstermektedir. Tabi bu, kurumsal ve kültürel özellikler, örgütsel düzey
yoluyla sızarsa olur. Bunun olması gerekli değildir; ama olma olasılığı
vardır. Örneğin, Avrupa ve ABD’de yerleşen bir organizasyonun Asya
örgüt kültürüne ve kurumlarına sahip olması gibi. Ancak bu durum
gerçekleşirse, bu özelliklerin arkasındaki mantık, örgütsel ve sosyal
yakınlığın arkasında yatan mantığa benzer. Bu yüzden bu, tek bir
yakınlık boyutu ile birleştirilebilir (Knoben ve Oerlemans, 2006).
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Yakınlık

Örgütsel
Yakınlık

Bilişsel
Yakınlık

Kurumsal
Yakınlık

Teknolojik
Yakınlık

Kültürel
Yakınlık

Sosyal
Yakınlı
k

Teknolojik
Yakınlık

Coğrafi
Yakınlık

Coğrafi
Yakınlık

Literatürdeki yakınlık çeşitleri

İşletmeler arası İşbirliği
Boyutu Açısından
Şekil-2: İkili Seviyede Yakınlık Boyutları

Kaynak: Knoben ve Oerlemans Orjinli (2006:80).
Şekil-2, yukarıda önerilen yakınlığın üç boyutunu ve ikili
düzeyde niteliğini resmetmektedir. Teknolojik yakınlık, işbirliği içinde
olan iki aktörün bilgi tabanlarının örtüşme düzeyi olarak tanımlanabilir.
Coğrafi olarak yakınlık, yüksek maliyetler olmadan işbirliği içinde olan
aktörlerin ne derecede, günlük yüz yüze ilişkilere sahip olabileceği
alarak tanımlanır. Sonuç olarak, örgütsel yakınlık, nasıl yapılacağı
önceden tanımlanmadan eşgüdüme olanak tanıyan açık veya örtük
rutinler dizisi olarak tanımlanır. Bu rutinler dizisi, örgütsel yapı,
örgütsel kültür, performans ölçüm sistemleri, dil vb. birleştirir. Bu
tanım açıkça, şekil ’de resmedildiği gibi örgütsel yakınlığın bütün
bileşenlerini yansıtmaktadır. Yukarıda önerilen ve tanımlanan
yakınlığın üç boyutu, farklı şekillerde mevcut kavramsal belirsizliği
düşürmüştür. Birincisi, literatürde yakınlığın kullanılan isimlerinin üç
boyuta indirilmesidir. İkincisi, mevcut kapsamlı boyutlar ortadan
kaldırılmıştır. Üçüncüsü, farklı boyutlar arasındaki ortaya çıkan
örtüşme önemli ölçüde düşürülmüştür. Dördüncüsü, bir yakınlık
boyutunun farklı boyutları, çalışmaların daha karşılaştırılabilir
olmasına ve daha fazla birikimli bilgiye olanak sağladığı için ortadan
kaldırılmıştır. Sonuç olarak, yakınlık boyutlarının analiz düzeyleri, açık
hale gelmiştir (Knoben ve Oerlemans, 2006).
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Sonuç ve Değerlendirme
Bilgi yaratma ve öğrenme işletmelerin ve bölgelerin rekabet
avantajı elde etmesi için giderek daha önemli hale gelmektedir.
İşletmeler arası yakınlıklar öğrenme, bilgi yaratma ve yeniliği
etkilemektedir. Çalışmada, bilişsel yakınlık, örgütsel yakınlık, sosyal
yakınlık, kurumsal yakınlık, coğrafi yakınlık, kültürel yakınlık ve
teknolojik yakınlık olarak yedi farklı yakınlık boyutu ele alınmış ve bu
yakınlıklar arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu yakınlıklar temel alınarak
işletmeler arası çok az yakınlık derecesi ve çok fazla yakınlık
derecesinin öğrenme, bilgi yaratma ve yenilik üzerinde nasıl bir
etkisinin olabileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca işletmeler arası
işbirliği açısından yedi farklı yakınlık birbirleri ile örtüşmeleri
açısından üç boyutta gösterilmiştir. Bilişsel, kurumsal, kültürel ve
sosyal yakınlık boyutları, örgütsel yakınlık çatısı altında gösterilmiştir.
Teknolojik yakınlık ve coğrafi yakınlık ise tek boyut olarak ele
alınmıştır (Knoben ve Oerlemans, 2006). Teknolojik yakınlık, işbirliği
içinde olan iki aktörün bilgi tabanlarının örtüşme düzeyi olarak
algılandığından diğer yakınlık boyutları altında gösterilmemiştir.
Coğrafi olarak yakınlık ise, işbirliği içinde olan aktörlerin bilgi
(özellikle örtük bilgi) transferinde önemli bir boyut olarak dikkate
alınmıştır.
Bilişsel yakınlığın çok az olması işletmeler arasında yanlış
anlaşılmalara, çok fazla yakınlık olması ise yenilik kaynaklarının
eksikliğe neden olmaktadır. Bu durum çeşitlendirilmiş ortak bilgi
tabanı oluşturularak çözülebilir. Örgütsel yakınlığın çok az olması
fırsatçılık yaratırken, çok fazla olması bürokrasi oluşturmaktadır.
Bunun için olası çözüm, esnek bağlı sistemler oluşturmaktır. Sosyal
ilişkilere dayalı sosyal yakınlığın çok az olması fırsatçılık yaratırken,
çok fazla olması ekonomik olmayan bir mantık ortaya çıkarabilir. Bu
durumda işletmeler gömülü ve piyasa ilişkilerini sentezleyebilir.
Güvene (ortak yerleşmiş uygulamalara/kurumlara) dayalı kurumsal
yakınlığın çok az olması yine fırsatçılık yaratırken, çok fazla olması ise
kilitlenme ve atalet meydana getirebilir. Bunu aşmak için, kurumsal
denetim ve denge oluşturulmalıdır. Son olarak uzaklığa dayalı coğrafi
yakınlığın çok az düzeyde olması mekânsal olmayan dışsallıklardan
faydalanma açısından bir dezavantaj ortaya çıkarabilirken, çok fazla
olması ise coğrafi açıklık eksikliği meydana getirebilir. Bunun için
işletmeler, yerel sinyallere önem vermeli ve yerel dışı ağlara katılarak
dış gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Yapılan açıklamalar doğrultusunda, günümüzde öğrenmenin
yenilik, yeniliğinde sürdürülebilir rekabet avantajı için kilit faktör
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olduğu söylenebilir. İşletmelerin öğrenme kapasitelerini etkileyen iki
tür bilgi vardır: sistematik bilgi ve örtük bilgi. Gelişen teknoloji ile
birlikte sistematik bilginin işletmeler arasında transfer edilmesinde
önemli güçlükler yaşanmazken, örtük bilginin transfer edilmesi ancak
işletmeler arası yakınlıkların en uygun düzeye getirilmesi ile mümkün
olmaktadır. Örtük bilginin transfer edilmesinde, işletmeler arasındaki
yakınlıkların bozucu etkisi ortadan kaldırılarak, yaparak öğrenme,
etkileşerek öğrenme düzeyleri maksimum düzeye çıkarılabilir. Böylece
birbirlerinden öğrenen işletmelerin yenilikçi kapasiteleri artar ve
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlanabilir.
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BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMALARININ PAZARLAMA
PERFORMANSINA ETKİSİ: OTEL İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS IMPACT ON
MARKETING PERFORMANCE: THE CASE OF HOTEL
ADMINISTRATION
Gülten DEMİRAL
Özet
Bilişim sistemleri işletmelerin daha doğru, hızlı ve sistematik bir işleyişle
faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla günümüzde çoğu işletme tarafından
yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle müşteri memnuniyetine odaklanan
turizm işletmeleri bilişim sistemleri vasıtasıyla online satış, müşteri
memnuniyet ölçümü vb. gibi faaliyetleri kolayca gerçekleştirebilmektedir. Yanı
sıra yazılım programları aracılığıyla ve bu programlardan etkin yararlanmayı
sağlayan insan kaynağı vasıtasıyla işletme departmanlarının ihtiyaç duyduğu
her türlü faaliyeti daha hızlı, esnek gerçekleştirebilme imkanı bulmakta ve bu
bağlamda optimum fayda sağlayabilmektedir. Böylece müşteri memnuniyeti,
rekabet yeteneği, rasyonellik desteklenmekte ve performans artışı
gerçekleşebilmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde Antalya ilinde yer
alan 5 yıldızlı bir otel işletmesinin bilişim sistem faaliyetleri araştırılmıştır. Bu
bağlamda söz konusu otel işletmesinin yönetsel pozisyondaki çalışanlarıyla
anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket formlarında yer alan veriler
frekans, yüzde, cronbach alpha ve one sample t test yöntemiyle analiz
edilmiştir. Sonuçlar ise söz konusu turizm işletmesinin bilişim sistemlerinden
yararlanarak optimum fayda sağladığını ve otel performansını artırdığını
göstermektedir. Sürdürülebilir performans artışı için ise bilişim sistem teknoloji
ve uygulamalarının sürekli takip edilmesi ve bu alandaki yenilikleri, gelişmeleri
otel işletmesinin iş süreçlerine adapte etmesi, yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Sistemleri, Otel İşletmeciliği, Performans.

Abstract
Information systems, companies are more accurate, in order to ensure that it
operates with a fast and systematic method, widely used by many business
today. With a particular focus on customer satisfaction tourism companies,
through information systems, online sales, customer satisfaction measurement
and so on. Such activities cab be carried out easily. As well as software
programs and qualified human resources by firms through their work, findings
the opportunity to perform flexible can provide optimum benefit in this regard.
Thus, customer satisfaction, competitiveness, efficiency and performance gains
can be realized and supported. In the applications part of the study which is run
in the province of Antalya which is a five star hotel were studied information
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systems activities of the company. In this context the survey was conducted
with the employees in managerial positions of the concerned hotel
establishments. The data contained in the questionary frequency, percentages,
cronbach alpha and one sample was analyzed by t-test method. The results said
that tourism businesses of shows that the optimum benefit by taking advantage
of hotel information systems and improve performance. For sustainable
performance improvement is continuous monitoring of information systems
technologies and applications and innovations in this field, developments hotel
to adapt the business processes of enterprises in place it will be.
Key Words: Information Systems, Hotel Management, Performance.

Giriş
Günümüzde tüm organizasyonlar etkinlik ve verimlilik
düzeylerini artırmak, işlem maliyetlerini düşürmek, personel sayılarını
azaltmak, örgüt içi iletişimi geliştirmek, ürün ve hizmet kalitesini
artırarak sonuçta sürdürülebilir bir rekabet gücü sağlamak için Bilişim
Teknolojileri ve Bilişim Sistemlerini kullanmaya yönelmektedirler.
Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri için yapılan büyük
yatırımlar bu yönelişin açık bir göstergesidir. Bugün Bilişim
Teknolojileri yatırımları, yatırım giderleri içinde en büyük paya sahip
olup bu konum her geçen gün biraz daha artmaktadır (Güleş ve
Özata,2005: 74).
Otel işletmeciliği bir hizmet sektörü olup, hizmet sunumu
sağlanacak müşterilerin yani otel işletmecilerinin tabiriyle misafirlerin
talebi memnuniyet-mutluluktur. Günümüzde bilişim sistemlerinin
sağladığı hız, esneklik vb. ile tatil hizmet kalitesinin arttığı dolayısıyla
memnuniyet düzeyinin arttığı söylenebilir.
Satın alınacak tatili belirleyen kritik parametreler; fiyat, otel
özelliklerine dair beklentiler vb. dir. Müşteriler artık bilişim sistemleri
vasıtasıyla tatil satın almada birden fazla online alternatife sahip
olmaktadır. Mekân ve zaman kısıtı olmadan internet vasıtasıyla
bağlanılan siteler aracılığıyla karşılaştırmalar yapabilmektelerdir. Otel
işletmesi ise hemen her türlü işletmecilik faaliyetini yerine getirirken
uyguladığı bilişim sistem uygulamalarıyla arzuladığı hedefe daha pratik
yollarla ulaşabilmektedir.
Otel işletmesinin ve işbirliği içinde bulunduğu diğer aracı
kuruluşların (tur operatörleri gibi) bilişim sistem uygulamalarıyla
müşteri taleplerine daha kolay cevap verilebildikleri gibi bu geniş ağlar
vasıtasıyla daha çok müşteriye ulaşılabilmektedir. Bu durum otel
işletmesinin performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Ayrıca
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markalaşma, tanıtım, pazarlama müşteri geri dönüşümünde son derece
önemlidir.
Otel işletmesinin kendi hesabına açtığı bir web sitesiyle hem
dışa açılma imkanı artmakta hem de müşterinin doğrudan web sitesi
üzerinden tatil satın alması sağlanmaktadır. Böylece de acente vb. aracı
işletmeler olmaksızın direkt satış sağlanabilmekte ve böylece karlılık
düzeyi artmaktadır. Dolayısıyla web vs. bilişim sistemleri uygulamaları
rasyonelliği önemli ölçüde artırmaktadır.
Yanı sıra otel işletmesi adına açılan bir sosyal medya (facebook,
twitter, retrica) uygulamasıyla otele dair birçok bilgi ve reklam
uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. Reklam online olarak ne kadar
yayılabilirse o kadar markalaşma gerçekleşmektedir. Bu noktada da
bilişim sistemlerinin iletişim boyutu müşteri-otel arasındaki köprü
vazifesini yerine getirmektedir.
Kuramsal Çerçeve
1.

Bilişim sistemleri

Bilişim sistemleri (BS) bilişim teknolojilerini de içine alan daha
geniş bir alandır. Bilişim sistemleri; donanım, yazılım, veri toplama ve
işletmenin BT alt yapısını oluşturan ağların tamamını içine alır (K.C.
Laudon ve J.P. Laudon,2014: 175-181). Bilişim sistemleri, Bilişim
Teknolojilerinin (BT) bir işletmede kullanılmasına yönelik strateji ve
ilkeleri içerir. BT kullanımının işletme stratejileri ve hedeflerini
desteklediğinden emin olmak için karar hakları ve yükümlülükler
çerçevesini belirler. BT yatırımlarının geri dönüşümünü, planlama da
dahil olmak üzere, bu teknolojilerin etkili yönetimi ve kullanımını
sağlamak için hangi kararlar alınmalıdır, bu kararlar nasıl hayata
geçirilmeli ve denetlenmelidir ve kimler tarafından uygulanmalıdır
soruları bilişim sistemlerinin çerçevesini oluşturur (Weill ve Ros, 2004:
76).
Bilişim sistemleri (BS), bir işletmenin iş süreçlerine uygun Bilgi
Teknolojileri (yazılım, donanım, ağ altyapısı) satın alması ya da
üretmesi ve bu teknolojiyi etkin biçimde kullanacak nitelikli işgücünü
sağlaması yanı sıra etkili Bilgi Teknolojileri (BT) stratejileri
belirleyecek yönetsel ekibe sahip olmasıdır. Yani Bilişim Sistemleri;
Bilgi Teknolojileri, İnsan, Yönetici üçlüsünün etkin kombinasyonu ile
gerçekleşir.
Bilişim sistemleri işletmelerin istikrarlı büyüme sağlama,
müşteri ihtiyaçlarına kaliteli ve hızlı cevap verebilme ve genel olarak
işletmelerin daha doğru, hızlı ve sistematik bir işleyişle faaliyet
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göstermesini sağlamak amacıyla günümüzde çoğu işletme tarafından
yaygın olarak kullanılmaktadır (Tubisad, 2015).
2.

Otel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri

Bilişim sistemlerini yoğun biçimde kullanan bir turizm
işletmesiyle bu konuda daha zayıf olan bir işletmeye nazaran rekabet
yönünden uluslararası turizmde daha güçlü olacakları tartışılmaz bir
gerçektir (Rimmington ve Kozak, 1997: 59-80 ). Çevresel etkilere
duyarlı turizm sektörü bilgi iletişim ve bilişim teknolojilerindeki
gelişmelerden yüksek oranda etkilenmektedir. Söz konusu gelişmelerin
boyutu ve hızı turizm arzını oluşturan ürün ve hizmet sunucuları
açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bilindiği üzere turizm ve
seyahat olgusunu hammaddesi bilgidir. Sunucular açısından ürün ve
hizmetlerin tanıtımı tüketiciler açısından da gereksinim ve isteklerin
tatmin edilmesi, mevcut bilginin dağıtım kanalları aracılığıyla ne
ölçüde başarıyla sunulabildiğine bağlı olmaktadır. Bu nedenle turizm
sektörü, bilgi teknolojilerinin en yoğun ve en yaygın kullanıldığı
alanlardan birisidir (Sarı ve Kozak, 2005: 249,250).
Bilişim sistemi uygulamaları bir işletmenin hemen hemen tüm
departmanlarında mevcuttur. Bir otel işletmesinin hiyerarşik yapısı
incelendiğinde yönetim kurulu, genel müdür (gelir gider idaresi) ve
bunlara bağlı ön büro (misafirin karşılanması, giriş işlemlerinin
gerçekleştirilmesi ve santral, rezervasyon, bellboy, resepsiyon, vale
hizmetleri için köprü vazifesi üstlenmektedir), muhasebe, satış
pazarlama, mutfak, yiyecek-içecek, misafir ilişkileri, teknik, satın alma,
güvenlik, house keeping, insan kaynakları, bilgi işlem, kalite yönetim
gibi departmanların senkronize çalışmalarında bilişim sistemlerinin
katkısı büyüktür. Söz konusu departmanlar arasında sinerji son derece
önemli bir faktördür. Bilişim sistemleri ise sağladığı, hız, esneklik ve
diğer kolaylıklarla bölümler arası sinerjiyi kolaylaştırıcı bir niteliğe
sahiptir. Sanal toplantılar, e-mailler, yazılım programları vasıtasıyla
uygulanan işlemler ve diğer iletişim yöntemleriyle zaman tasarrufu
sağlanabildiği gibi çalışanlar arasında iletişimin yoğunluğu da
artmaktadır.
3.

Bilişim Sistemleri ile Pazarlama

Bilişim sistemleri işletmelerin pazarlama kapasitesi artıran bir
araç olarak görülmektedir. Örneğin bir otel işletmesi interneti,
haberleşme ve pazarlama aracı olarak görmektedir. Yanı sıra internet
uygulamalarıyla tüm dünyadan geniş bir müşteri kitlesine ulaşma, daha
az emek ve çabayla etkili reklâm ve pazarlama kapasitesine ulaşmayı
sağlamaktadır. Müşteriye bilgi ve destek hizmeti sunma ve geliştirme,
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işletmenin iç ve dış çevresine karşı imajını güçlendirme, pazar ve
müşteri araştırmasını yapabilme gibi avantajlar da sağlayabilmektedir
(Aslan ve Özata, 2007: 18).
Bilişim sistemleri kapsamında özellikle son yıllarda gelişen
internete dayalı veri tabanı mimarisi üzerinde kurulu web sitesi
oluşturma yazılım teknolojileri otel işletmelerine dinamik ve etkileşimli
web sitesi kurma olanağı tanımaktadır. Böylelikle turizm işletmeleri
interneti tanıtım faaliyetlerinin yanında, doğrudan satış, dağıtım ve
müşteri ilişkileri gibi diğer pazarlama faaliyetlerinde de
kullanabilmektedirler (Sarı ve Kozak, 2005:257).
Klasik olarak seyahat acenteleriyle kurulan iş birliği vasıtasıyla,
dünyanın bir çok yerinde otel işletmesi yetkilisi olarak bulunan
pazarlama yöneticileri mevcut otelin tanıtımını yaparak müşteri kitlesi
artırılabilmektedir. Fakat günümüzde artık müşteri kitlesine çoğunlukla
ulaşabilmek için bilişim sistemlerinden yararlanmak ta son derece etkili
ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Örneğin; dünyanın uzak bir
bölgesinde bile yaşayan bir turisti bilgi teknolojilerini iyi kullanarak
(web sitesi, online reklam vb.) otelin müşterisi olmasını sağlamak
mümkündür.
BT nin bir diğer kullanımına örnek ise IP adresi uygulamalarıdır.
Bu uygulamayla daha önce otel hizmeti satın alan bir müşterinin, satın
aldığı hizmete dair web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği
değerlendirmeleri aracığıyla internet ortamında otelin müşteri
memnuniyeti puanlaması sağlanabilmektedir. Bu tür uygulamalar yani
daha önce otelde konaklayan müşterilerin değerlendirmeleri bir nevi
referansları neticesinde satın alınacak tatil hizmetine dair karar verme
diğer potansiyel müşteriler açısından kolaylaşmaktadır.
Dolayısıyla
otel
işletmesinin
mevcut
müşterilerinin
memnuniyetini sağlaması, online olarak internet ortamında diğer
ilgililer tarafından incelenmesi ve olumlu puanlama otel işletmesinin
satış-pazarlama yeteneğini artırabilmektedir. Bu bağlamda hem otel
işletmesi olası aksamaları tespit etme imkânı bulmakta hem de söz
konusu otel işletmesine dair değerlendirmeler diğer müşteriler
açısından bir referans niteliği taşıyabilmektedir. Tüm bu
değerlendirmeler
bilişim
sistemleri
vasıtasıyla
kolayca
sağlanabilmektedir.
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Premier Palace Resort Otel İşletmesinde Bir Araştırma
1.

Alanın Tanıtımı

Premier palace Antalya iline bağlı Kemer ilçesinin Beldibi
bölgesinde yer alan beş yıldızlı bir otel işletmesidir. Tesis 2014 yılında
kurulmuş olup, 2015 yılı itibariyle 380 çalışanıyla faaliyetlerini
sürdürmektedir. Çalışanların dağılımı ise şöyledir; 110 FMB: yiyecek
içecek departman çalışanı, 50 House Keeping: temizlik departman
çalışanı, 15 güvenlik çalışanı, 15 resepsiyon, ve 190 muhasebe-finans,
insan kaynakları, pazarlama, müşteri ilişkileri, bilgi işlem, teknik, satın
alma, kalite yönetim, ön büro ve diğer çalışanlar olmak üzeredir.
2.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışma Premier Palace Resort otel işletmesinde uygulanan
bilişim sistemlerini aşağıda belirlenen hipotezler doğrultusunda
ölçmeyi hedeflemektedir.
- H0: Bilişim Sistemlerinin, otel işletmesinin pazarlama
performansını artırmada etkisi yoktur.
H1: Bilişim Sistemlerinin, otel işletmesinin pazarlama
performansını artırmada etkisi vardır.
- H0: Bilişim sistemleri başarısında yönetsel parametreler
önemsizdir.
H1: Bilişim sistemleri başarısında yönetsel parametreler
önemlidir.
- H0: Bilişim sistemleri başarısında teknolojik faktörlerin etkisi
yoktur.
H1: Bilişim sistemleri başarısında teknolojik faktörlerin etkisi
vardır.
- H0: Bilişim sistemleri başarısı genel işletme performansını
artırmaz.
H1: Bilişim sistemleri başarısı genel işletme performansını artırır.
3.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmaya konu olan otel işletmesinin bilişim sistemlerinden
özellikle pazarlama alanında yararlanma düzeyini ölçmeyi amaçlayan
çalışmada nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda
Premier Palace Resort otel işletmesinin pazarlama departmanı
yöneticilerinin tamamına ve diğer departman yöneticileri olmak üzere
toplam 43 yönetsel pozisyonda çalışan kişi ile anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Anket formu 5’li likert ölçek sistemi kullanılarak
hazırlanmıştır. Anket formu, yöneticilerin demografik özelliklerini
belirleyen 3, bilişim sistemlerinin pazarlama performanslarına etkisini
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ölçen 23 soru olmak üzere toplam 26 sorudan oluşmaktadır. Anket
formunda yer alan sorular Powell ve Dent-Micallef (1997) ten
uyarlanmıştır. Anket formları otel çalışanlarına elden ulaştırılmıştır.
Böylece uyguladıkları bilişim sistemine dair anket formu dışında da
genel bilgiler edinme imkanı sağlanmıştır. Anket formunda yer alan
sorular SPSS 22 programına aktarılarak analiz edilmiştir. Anket
formunun güvenilirliği ile ilgili olarak yapılan analizde Cronbach’s
Alpha katsayısı %97, 5 olarak hesaplanmıştır. Güvenilirliğin yüksek
olmasının temel nedeni anket formlarının yüz yüze uygulanmasıyla
yakından ilgilidir.
Araştırmanın Sorunsalı

4.

Çalışmanın uygulama kısmında yer alan anket formundaki
sorularla ölçülmeye çalışılan temel sorunsal bilişim sistemleri
başarısında pazarlama, yönetim ve teknoloji kaynaklarının önemini
ölçmek ve bu bağlamda örnek teşkil eden otelin bilişim sistem
uygulamalarında bu faktörlerin etkisini spesifik olarak pazarlama
departmanı performansı açısından tespit etmektir.
5.

Veri Analizi ve Bulgular

Yöneticilerin demografik bilgilerine dair ölçüm frekans ve
yüzdeler biçiminde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 1. Yöneticilerin Demografik Bilgileri
Özellikleri

Dağılımı

Cinsiyeti

Kadın

15

34,9

Erkek

28

65,1

Müdür

12

27,9

Müdür Yardımcısı

15

34,9

Diğer (şef, uzman)

16

37,2

5 yıl ve altı

17

39,5

6-10 yıl arası

12

27,9

11-15 yıl arası

5

11,6

16 yıl ve üzeri

9

20,9

Görevi

Deneyimi

Sayı

%
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Tablo 1. de görüldüğü üzere araştırmaya katılan yöneticilerin
ortalama yüzde 65i, büyük çoğunluğu erkek yöneticilerden
oluşmaktadır. Yine araştırmaya katılanlar yönetsel pozisyonları
açısından karakterize edildiğinde yüzde 37 şef, uzman vb. pozisyonda
çalışmakta, yüzde 35i ise pazarlama müdür yardımcısı, finans müdür
yardımcısı, bilgi işlem müdür yardımcısı gibi fonksiyonel
departmanların müdür yardımcılığı pozisyonunda yer alan
yöneticilerden oluşmaktadır. Yüzde 28i ise bilgi işlem müdürü, FNByeme-içme müdürü gibi fonksiyon müdürlerinden oluşmaktadır.
Deneyim açısından sorulan sorular ise çalışanların turizm sektöründeki
toplam iş deneyimlerini ölçmektedir. Çünkü araştırmaya konu olan otel
işletmesi 2014 yılında faaliyete başlamıştır. Bu bağlamda yöneticilerin
ortalama yüzde 40ı yani büyük çoğunluğu 5 yıl ve altı deneyim
sahibidir. Yüzde 28i 6-10 yıl arası deneyimli iken yüzde 12si 11-15 yıl
arası, ortalama yüzde 20si ise 16 yıl ve üzeri deneyimlidir.
Yöneticilerin anket formunda yer alan Bilişim Sistemleri
yetkinlikleri sorularına verdikleri cevaplara dair analiz one sample t test
istatistiği ile değerlendirilmiştir ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 2. Bilişim Sistem Uygulama Yetkinliği ve Performans Etkisi
No

Sorular

T
Sig.
(2-tailed)

p Değeri

Pazarlamaya Yönelik Değerleme
1

2

Pazarlama ve satış
süreçlerimizi dizaynı için
genel BS (bilişim
11,856
sistemleri) planlarımız
mevcuttur.

,000

Müşteriler ile ilgili veri
tabanı oluşturmakta ve
yönetmekteyiz.

,000

P<0,001***

P<0,001***
7,495

3

BS otelin satışlarını önemli
10,320
ölçüde artırmıştır

,000

4

Pazarlama süreçlerimizi
geliştirmek otel

,000

4,153

P<0,001***
P<0,001***
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planlamamızın önemli bir
parçasıdır.
5

BT (Bilgi Teknolojileri)
tabanlı satış tahmini ve
10,898
raporlama uygulamaktayız.

,000

P<0,001***

6

İnternet üzerinden hizmet
16,093
satışı gerçekleştirmekteyiz

,000

7

İnternet üzerinden sipariş
12,003
almaktayız.

,000

P<0,001***
P<0,001***

Yönetime Yönelik Değerleme
8

9

10

11

12

13

14

BS uygulama planımız
genel işletme strateji ve
planlarıyla uyumludur.

4,868

,000

Üst yönetim (genel
müdür, sermayedar
vb.) BT ve işletme
stratejileri belirlenmesi
sürecine katılır.

4,153

,000

Üst yönetim BS ne
olan desteğini açıkça
ifade etmiştir.

12,450

,000

Üst yönetim otelimizde
BS uygulamalarına
önderlik etmektedir.

11,795

,000

Biz piyasada sürekli
olarak en iyi BT
uygulamalarını
araştırıyoruz.

P<0,001***

P<0,001***

P<0,001***

P<0,001***

P<0,001***
-3,458

,001

Bizim BS için uzun
dönemli ve resmi bir
planımız vardır.

-,927

,359

BS nin işletme
verimliliğine olan
etkilerini devamlı
ölçmekte ve
değerlendirmekteyiz.

-1,387

,173

P>0.05ns

P>0.05ns
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Teknolojiye Yönelik Değerleme
15

E-posta

7,708

,000

P<0,001***

16

Ofis otomasyonu

16,138

,000

P<0,001***

17

Bilgisayar destekli
hizmet ve dizayn

4,996

,000

18

Elektronik işgücü
planlama

4,684

,000

19

Mobil uygulamalarımız
mevcuttur

10,898

,000

20

Biz tüm iş
süreçlerimizi
sanallaştırdık

P<0,001***
P<0,001***
P<0,001***
P>0.05ns

-5,735

,178

BT nin İşletme Performansına Etkisine Yönelik Değerleme
21

BS otelin karlılığını
önemli ölçüde artırmıştır

4,910

,000

22

BS otelin genel
performansını önemli
ölçüde artırmıştır

4,288

,000

BS otelin rekabetçi
pozisyonunu artırmıştır

12,003

,000

23

P<0,001***
P<0,001***

P<0,001***

Anket formunda yer alan sorular pazarlamaya, yönetime,
teknolojiye ve BS nin işletme performansına etkisine yönelik olmak
üzere dört kategoride değerlendirilmiştir. Bu ayrıma göre ilk 7 soru
pazarlama departmanına yöneliktir. Bu bağlamda tabloda görüldüğü
üzere bir numarada ‘Pazarlama ve satış süreçlerimizi dizaynı için genel
bilişim sistemi planlarımız mevcuttur’ şeklinde yöneltilen ifadeye
verilen cevaplar ileri düzeyde anlamlı karşılanmıştır. Buradan
anlaşıldığı üzere pazarlama ve satış yeteneğini artırmaya yönelik BS
planlamaları mevcuttur.
‘Müşteriler ile ilgili veri tabanı oluşturmakta ve yönetmekteyiz’
ifadesine verilen cevap ileri düzeyde anlamlı karşılanmıştır. Dolayısıyla
müşteri bilgilerini içeren ve gerektiğinde reklam, tanıtım, hizmet
devamlılığı vb. faaliyetlerde veri tabanına başvurabilme imkanı
sağlanabilmektedir. ‘BS otelin satışlarını önemli ölçüde artırmıştır’
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ifadesi de yine ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur. Buradan anlaşılacağı
gibi söz konusu otel işletmesi bir web sitesi aracılığıyla ve diğer online
tatil siteleri, turlar aracılığıyla satış gerçekleştirmekte ve satış
çeşitliliğini artırmaktadır. ‘Pazarlama süreçlerimizi geliştirmek otel
planlamamızın önemli bir parçasıdır’ ifadesi ve ‘BS tabanlı satış
tahmini ve raporlama uygulamaktayız’ ifadesi ileri düzeyde anlamlı
bulunmuştur. ‘İnternet üzerinden hizmet satışı gerçekleştirmekteyiz’
ifadesine verilen cevap yine ileri düzeyde anlamlı görünmektedir. Yani
bir web site uygulaması mevcut olmakla birlikte online hizmet veren
tur operatörleri aracılığıyla da internet üzerinden satış sağlanmaktadır.
Yanı sıra ‘İnternet üzerinden sipariş almaktayız’ ifadesine verilen cevap
da yine ileri düzeyde anlamlıdır. Yani internet üzerinden hizmet
siparişi, rezervasyon vb. gerçekleşmektedir.
Yönetime yönelik değerlendirme kapsamında yöneltilen
sorulara verilen cevapların değerlendirmesi şöyledir; ‘BS uygulama
planımız genel işletme strateji ve planlarıyla uyumludur’ ifadesine
alınan cevap istatistiki açıdan ileri düzeyde anlamlıdır. ‘Üst yönetim
(genel müdür, sermayedar vb.) BT ve işletme stratejileri belirlenmesi
sürecine katılır’ ifadesine alınan cevap değerlendirildiğinde yine ileri
düzeyde anlamlı bulunmuştur. ‘Üst yönetim BS ne olan desteğini
açıkça ifade etmiştir’ ifadesine alınan cevap ve ‘Üst yönetim otelimizde
BS uygulamalarına önderlik etmektedir’ cevaplarının ileri düzeyde
anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda üst yönetimin BS/BT
uygulamalarına verdiği önem açıktır. ‘Biz piyasada sürekli olarak en iyi
BT uygulamalarını araştırıyoruz’ ifadesine verilen cevap yine ileri
düzeyde anlamlıdır. BT alanında arge faaliyetlerinin mevcut olduğu
anlaşılmaktadır.
Fakat ‘Bizim BS için uzun dönemli ve resmi bir planımız vardır’
ifadesi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. ‘BS nin işletme
verimliliğine olan etkilerini devamlı ölçmekte ve değerlendirmekteyiz’
ifadesi değerlendirildiğinde yine istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıştır. Bu iki sonuçtan hareketle söz konusu otel işletmesinde
spesifik BS verimliliği analizleri, stratejik BS planlamaları gibi
uygulamalarının zayıf tutulduğu çıkarımında bulunulabilir.
Teknolojiye yönelik değerleme kapsamında yöneltilen sorulara
verilen cevapların değerlendirmesi şöyledir; ‘e-posta’ uygulamaları
mevcuttur ifadesine verilen cevap ileri düzeyde anlamlıdır. ‘ofis
otomasyonu’ uygulamaları mevcuttur ifadesine verilen cevap da ileri
düzeyde anlamlıdır. Yani ofis otomasyonu uygulanmaktadır.
Otomasyon faaliyetini yerine getirirken yararlandıkları yazılım
programı ise ‘FIDELIO V8’ olarak isimlendirilmektedir. ‘Bilgisayar
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destekli hizmet ve dizayn’, elektronik işgücü planlama’ ifadeleri ile
‘mobil uygulamalarımız mevcuttur’ ifadesi değerlendirildiğinde ileri
düzeyde anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Fakat ‘Biz tüm iş süreçlerimizi
sanallaştırdık’ ifadesi değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Araştırmaya konu olan işletmenin bir
hizmet işletmesi olduğu göz önünde bulundurulursa, hizmet alım
satımında alıcıyla satıcı karşı karşıya olmalıdır ilkesi doğrultusunda, bir
hizmet işletmesinin tüm iş süreçlerini sanallaştırmasının imkansız
olacağı açıktır. Dolayısıyla bu soruya verilen cevapların da olumsuz
olması son derece doğaldır.
BT nin İşletme Performansına Etkisine Yönelik Değerlemeye
göre; ‘BS otelin karlılığını önemli ölçüde artırmıştır.’ ifadesi, ‘BS
otelin genel performansını önemli ölçüde artırmıştır’ ifadesi ve ‘BS
otelin rekabetçi pozisyonunu artırmıştır’ ifadeleri değerlendirildiğinde,
istatistiksel açıdan ileri düzeyde anlamlı olduğu anlaşılmıştır.
Bu bağlamda, H0 hipotezlerinin tamamı reddedilmiş olup H1
hipotezleri kabul görmüştür. Yani araştırmaya konu olan otel
işletmesinin yöneticilerinin, bilişim sistemi uygulamalarına dair etkin
yönetsel kararlar alınıp uyguladıkları, akabinde bu uygulamalarla
pazarlama performanslarını ve genel olarak da işletme performanslarını
artırdıkları saptanmıştır.
Sonuç
Premier Palace Resort otel işletmesinin bilişim sistemi
uygulamalarının pazarlama performanslarına etkisini ölçmeyi
amaçlayan bu çalışmada bilişim sistem uygulamaları pazarlama
perspektifiyle ele alınmış, yönetim, teknoloji ve genel işletme
performansı paradigmalarıyla güçlendirilmiştir. Bu kapsamda araştırma
verileri beşli likert ölçeğinin puan aralıklarına göre belirlenen
düzeylerle derecelendirilerek analiz edilmiştir.
Bu bağlamda otel işletmesi yöneticileriyle yapılan yüz yüze
anket çalışması neticesinde müşterilerle ilgili veri tabanı oluşturma,
web sitesi aracılığıyla satış, rezervasyon, sosyal medya uygulamaları,
BS planlamaları, BS tabanlı satış tahmini, piyasadaki en iyi BS
uygulamalarını araştırma, ofis otomasyonu, bilgisayar destekli hizmet
ve dizayn, mobil uygulamalar ile karlılığını, rekabet yeteneğini ve genel
işletme performanslarını artırdıkları gözlemlenmiştir. Fakat söz konusu
otel işletmesinin sürdürülebilir BS başarısı elde edebilmesi için, BS
stratejilerine daha çok önem vermeleri, BS ye dair uzun dönemli ve
resmi plan uygulamalarını genişletmeleri, BS verimliğini devamlı
ölçmeleri, iş süreçlerini sanallaştırma uygulamalarına daha çok
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odaklanmaları ve uzun dönemli, geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri
yerinde olacaktır.
Araştırma kapsamında incelenen değişkenlere ilişkin sonuçlar
bir bütün olarak değerlendirildiğinde bilişim sistemlerinin turizm- otel
işletmesine pazarlama yeteneği kazandırdığı söylenebilir. Bu bağlamda
otel işletmesinin genel performansına bilişim sistemlerinin katkısının
olduğu son derece açıktır.
Dikkat edilmesi gereken temel nokta BS nin günümüzde hemen
her işletme tarafından yaygın olarak kullanılması dolayısıyla rekabet
faktörünün sürekli devrede olduğudur. İyi rekabet edebilmek için fark
yaratacak nitelikte özgün ve müşteri memnuniyeti hedefleyen bilişim
sistemi uygulamaları gerçekleştirilmesi gerekir. Sürdürülebilir müşteri
memnuniyeti için BS yeniliklerini takip etmek, uygulamak, hatta
öncülük etmek hedeflenmelidir.
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ÇATIŞMA KAYNAKLARI VE GÜÇ UYGULMALARININ
DAĞITIM KANALLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF DISTRIBUTION CHANNELS
OF CONFLICT RESOURCES AND POWER APPLICATIONS
Nevzat DEMİR
Özet
Araştırmada, üretici işletme ile bayilik sözleşmesi ile üretici işletmeye bağlı
dağıtım kanalı üyesi toptancı-aracı işletmeler arasındaki çatışma nedenleri ve
güç uygulaması yoluyla çatışmanın çözümlenmesini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın ana kütlesi olarak plastik sektörü
seçilmiştir. Bilindiği gibi günümüz ve geleceğin Türkiye’sinde plastik sektörün
özel bir yeri bulunmaktadır. Araştırmanın iki önemli temel nedeni vardır.
Bunlardan birincisi plastik sektöründeki dağıtım kanalı üyelerinin, üretilen ve
dağıtılan ürün türü ile kanal üretici işletmenin yapısına göre büyük farklılık
taşımasıdır. İkincisi ise bu sektördeki süreli değişim ve gelişim sebebiyle kanal
üyelerinden toptancının üretici işletmeye karşı tutumunun netleşmemesi,
isteklerin güç faktörlerinin olmamasıdır. Araştırmada, üretici işletme ile bayilik
sözleşmesi ile üretici işletmeye bağlı dağıtımın kanalı üyesi toptancı-aracı
işletmeler arasındaki çatışma nedenleri ve güç uyuşmaması yoluyla etkileyecek
faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için öncelikler
alt hedefler araştırmanın ana hedeflerini oluşturacaktır. Araştırmanın örnek
işletme alanı “XYZ” işletmesi, İstanbul Sanayi Odası’nın belirlediği 500 büyük
sanayi kuruluşu arasında ilk 200 içerisinde yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Uygulamaları

Çatışma, Dağıtım Kanalları, Çatışma Çözümü, Güç

Abstrcat
Plastic market has been chosen as the main mass of this study. As known,
plastic market holds a very special place at today’s and future Turkey. There
are two important reasons of this study: First of them is, there is a big difference
between distribution channel members’ manufactured, distributed product and
channel manufacturer establishment’s structure. Second is: because of the
constant changes and development at this sector wholesalers who are the
member of channels do not clarify their behavior against manufacturer
institution and there are no power factors of these demands. In the research it
is intended to determine the factors which will influence via power
incompatibility and conflict reasons between manufacturer institution and
wholesaler institutions who are members of distribution channel linked to
manufacturer institution via branch office agreement. In order to reach this
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purpose, sub-goals shall be the main target of the research. Research’s example
operating area “XYZ” institution is partaking within first 200 amongst the 500
big industry institution which is determined by Istanbul chamber of commerce.
Key Words: Conflict, Distribution Channels, Conflict Resolution, Power
Applications

I. Giriş
Dağıtım, pazarlamanın alt fonksiyonlarından biri olduğu gibi,
çoğu zamanda pazarlamayla aynı fonksiyona veya eş anlama sahip
olmaktadır. Nasıl ki pazarlama, bir ürün veya hizmetin daha ortaya
çıkmadan nihai müşteriye ulaşıncaya kadar ve devamında ürünle ilgili
satış sonrası destek gibi tüm faaliyetleri düzenleyen bir sistemi ifade
ediyorsa, dağıtım kanalı (pazarlama kanalı) da bir malın üreticiden
tüketiciye doğru hareketinde izlediği yolu, sistemi ifade etmektedir.
Dağıtım kanalı içinde, malların kendi başına tüketiciye doğru
hareket etmesi mümkün olmayacağına göre, çeşitli dağıtım kanalı
birimlerinin, elemanlarının, çeşitli pazarlama işlevlerinden
yararlanarak mal ve hizmet hareketini sağlaması gerekir. Malların,
tüketiciyle buluşması fiziksel hareketi söz konusu olduğunda, üretici
bunu kendi bünyesi içinde oluşturduğu birimlerle sağlayacağı gibi
dağıtım kanalı elemanlarıyla (toptancı, aracı, perakendeci,
internet…vs.) da sağlamaktadır. Dağıtım kanalı elemanlarına ihtiyaç
duyulmasının çok çeşitli nedenleri olabilir ama şüphesiz maliyet ve
etkinlik en önemli nedenlerdendir. Çünkü üreticinin her zaman
tüketiciyle ilişki halinde olması imkânsızdır. Ekonomik faktörler,
uzmanlık gerektiren alanlar ve en önemlisi zaman kavramı üreticinin
tüketiciyle doğrudan temas kurmasını kısıtlar.
İşte bu noktada dağıtım kanalı elemanları üretici ile tüketici
arasındaki ilişkileri azaltır, sorumluluk üstlenir. Üretici kendini
kısıtlayan bu faktörlerin üstesinden tek kanal veya çok kanallı dağıtım
sistemleri sayesinde gelir. Sistem içinde her kanal elemanı kendinden
sonra gelen kanal elemanıyla koordineli çalışmalıdır. Dağıtım
kanallarından biri ya da birkaçı birlikte kullanılabilir. Uygun ve etkin
kanalı ya da kanalları seçmede; ekonomik faktörler, uzmanlık
gerektiren alanlar, zaman ve teknolojik gelişmeler işletme yönetiminin
göz önünde bulundurması gereken konulardandır (Delihoca, 2008).
Dağıtım kanalı ile ilgili çalışmalar 1950’li yıllardan sonra
başladığı söylenebilir. Yine bu dönemlerde kanal yapısı ile ilgili
çalışmaların yanında fiziksel dağıtım ile ilgili çalışmalar önemli bir
noktaya ulaşmıştır. Özellikle 1970’li yıllara gelindiğinde çalışmaların
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fiziksel dağıtım ağırlıklı olduğu görülmektedir. Fakat bu çalışmanın
kanal yapısı ağırlıklı olması nedeniyle literatürde kanal yapısını
açıklayan çalışmalar ağırlıklı olarak incelenmiştir.
Literatürde çalışmalar, Aspinwall’in çalışmasından sonra beş
ürün özelliği üzerinde odaklaştı:( Aspinwall, 1958; 633-634) kame
oranı, brüt kar, düzenleme, tüketim zamanı ve tüketicinin araştırma
zamanı. Düşük ikame oranı ile yüksek brüt kar, düzenleme, tüketim
zamanı ve araştırma zamanı olan ürünlerin doğrudan satılacağı tahmin
edilmektedir. Diğer durumlarda ise yani yüksek ikame oranı ile düşük
brüt kar, düzenleme, tüketim zamanı ve araştırma zamanı olan ürünlerin
satışında dolaylı dağıtım kanallarının kullanılacağı tahmin
edilmektedir. Daha sonra Miracle, Aspinwall’in çalışmasına destek
vermiştir. Aspinwall’in beş ürün karakteristiğine satın alma ve satın
alma çabası gibi birkaç tane daha belirleyici katarak zenginleştirmeye
çalışmıştır. (Miracle, 1965;18-24)
II.

Dağıtım Amaçları

Günümüzde hızla değişen çevre koşulları altında üreticinin
ürettiği malları hedeflenen tüketiciye ulaştırmasında bağımsız ve
aracısız olarak hareket etmesi çok zordur. Pazar payını genişletmek ve
mallarını daha fazla sayıdaki tüketici guruplarına pazarlayabilmek için
rakipleriyle şiddetli bir rekabete girmiş olan işletmeler, tüketici
gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak bir biçimde üretimde
bulunmak ve ürettikleri malları tüketici guruplarının istedikleri yerde,
zamanda ve miktarda bulunduracak bir dağıtım sistemini
gerçekleştirmek zorundadırlar. Dağıtım, pazarda rekabet etme
üstünlüğünü sağlayan bir güçtür. Bu nedenle de gelişmiş ekonomilerde
rekabetin işletmeler arasında değil dağıtım kanalları arasında ortaya
çıktığı iddia edilmektedir (Karartı, 1999: 5).
III.

Dağıtım Kanalı Stratejisi

Strateji kavramı eski Yunan’daki “generalin sanatı” anlamındaki
“strategos” sözcüğünden gelir. Yunanca “stratego”, kaynakların etkin
kullanımı yoluyla düşmanların yok edilmesinin planlanması anlamına
gelmektedir. Strateji, bir örgütün amaçlarına erişmek için yaptığı geniş
kapsamlı hareket planıdır. Stratejik planlama işletmedeki tüm planlama
faaliyetlerinin temelini oluşturur. Sürekli değişen bir ortamda yeni
koşullara en iyi şekilde adapte olmak için kaynakların nasıl tahsis
edileceğine karar vermek amacıyla yapılır (Tek, 1997: 76).
Bir pazarlama yöneticisi için, pazarlama stratejisi geliştirme
safhası esasen pazarda mevcut olduğuna inanılan risklerin ve fırsatların
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işletmenin güçlü ve zayıf yanları da dikkate alındığında yapılacak olan
bir gerçekçi değerlendirmeden başka bir şey değildir. Pazarlama
stratejisi belirlenirken göz önüne alınması gereken en önemli nokta,
pazar fırsatlarından en fazla fayda sağlamaya çalışılırken aynı zamanda
da karşılaşılan riskleri de en düşük düzeyde tutmaya gayret
göstermektir (Altunışık vd., 2001: 306).
3.1.
Önemi

Güç Kavramı, Kanal Gücünün Tanımı, Anlam ve

Bilindiği gibi, literatürde güç kavramı farklı şekillerde ele alınıp
tanımlanmaktadır. Bir kavramın birden fazla şekilde tanımlanması, ya
da birden fazla tanıma sahip olması o kavramın kolayca tanımlanamaz
olduğunun açık bir belirtisidir. Güç kavramına ilişkin tanımların
çokluğunun kaynağı, değişik disiplinlere göre tanım yapma
ihtiyacından ve kavramın derinliğinden kaynaklanmaktadır. Bir bakıma
güç, “bize sorulana kadar hepimizin iyi bildiği, sorulduğunda da
açıklamakta zorlandığımız” kavramlar içinde yer almaktadır.
Ünlü İngiliz düşünürü Bertrand Russel’e göre, enerji kavramı
nasıl fiziğin temelini oluşturan bir kavram ise, güç kavramı da sosyal
bilimlerin temelini oluşturan kavramların başında gelir. Yönetim
bilimine göre güç, bir kimsenin başkalarını kendi istediği yönde
etkileyebilmesi ve davranışlarını kendi istediği yöne, biçime, amaca
çekebilmesidir (Koçel,2001). Bierstedt güç kavramının çoğu zaman
yanlış bir şekilde, prestij, nüfuz, kuvvet ve otorite kavramlarıyla eş
anlamlı görüldüğünü, oysa gerçekte güç kavramının farklı olduğunu
belirtmektedir. Bierstedt, “kuvvet, yaptırımların uygulamasıdır; güç ise
kuvvet kullanmaya yatkınlıktır” demektedir. Bu durumda güç ile
kuvvet farklı deyimlerdir. Güç, kuvvetin yetenek kısmıdır ve
yaptırımların fiilen uygulanması değil, uygulama yeteneğidir. Bir başka
deyişle, “güç” kuvvet kullanma yeteneğidir; sosyal durumlara
uygulanabilen ve otoriteyi destekleyen kuvveti sembolize eder
(Rosenbloom,1999).
Dahi, “A”nın B üzerinde, B’nin kendi kendine yapamayacağı bir
işi yaptırmasına” güç derken; Miller ve Butler, gücü “diğer insanların
davranışlarını kontrol altına alabilecek yetenek olarak tanımlamaktadır
(Berman, 1996). Benzer şekilde, Etzioni, gücü, “direniş sırasında karşı
koymanın kısmen ya da tamamen yok edilme kapasitesi olarak”
görürken; Price, gücün esasını, “diğerlerinin davranışlarını etkileme
kapasitesi” olarak görmektedir.
Tüm bu tanımlara bakıldığında, güç kavramı konusunda farklı
bakış açıları bulunsa da bunların ortak noktası olarak, “bir tarafın diğer
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taraf ya da tarafların davranışlarını etkileme, kontrol etme kapasitesinin
gücü oluşturduğudur. Böylece, güç, dağıtım kanalı bağlamında: Belirli
bir kanal üyesinin diğer kanal üyesi ya da üyelerinin davranışlarını
etkileme ve kontrol etme yeteneğidir şeklinde tanımlanabilir. Başka bir
ifadeyle, dağıtım kanalında güç, “bir kanal üyesinin diğerine,
kendiliğinden yapmayacağı, yapmak istemeyeceği bir şeyi
yaptırmasıdır.” Daha basit olarak ifade etmek gerekirse güç,
“Potansiyel etkileme olasılığıdır, diye tanımlanabilir.
Pazarlamada kanal gücünü her zaman etkileme gücü olarak
almak da doğru olmayabilir. Bir firma, başka bir firmanın istediği yolda
gidiyorsa bu ilişkide güç kullanılıyor denilebilir. Burada sözü edilen iş
birliği de olabilir. Etkileme gücünden söz etmek için, “etkilenen
firmanın, etkileyen firma olmaksızın aynı şeyi yapamaması veya
yapmak istememesi” gerekir. Pazarlama teorisyenleri kanal gücünün
varlığını kanal içinde yer alan üyelerin birbirlerine olan bağımlılıklarına
dayandırmaktadır. Böyle bir bağımlılıkta üyelerden birinin eylemi diğer
üyeler üzerinde bir etki yaratmaktadır. Bilindiği gibi kanal faaliyeti
içerisinde satış, fiziksel dağıtım, satış sonrası hizmetler vb. yer
almaktadır. Kanal üyeleri bu faaliyetleri yerine getirirken karşılıklı
olarak birbirlerine güvenmektedir. Kanal içerisinde böyle bir karşılıklı
bağımlılığın var olması güç ilişkilerinin temelini oluşturur.
Araştırmacılar,
kanal
bağımlılığını
gücün
tersi
olarak
tanımlamaktadırlar. Buradan hareketle, eğer B, A’ya bağımlıysa, A, B
üzerinde etkili bir güce sahiptir. Kanal gücü incelendiğinde üyelerin
belirli bir alan içinde bir güce sahip olabileceğini kabul etmek büyük
önem taşımaktadır. Bu alan, “güç aralığı” olarak tanımlanabilir. Söz
konusu güç aralığı; “içinde faaliyette bulunulan kanalda, bir kanal
üyesinin, diğer bir kanal üyesinin davranışlarına yön verebildiği ve
kendi arzularını yerine getirmesini beklediği alanlardır”
(Berman,1996).
3.2.

Çatışmanın Tanımı ve Türler

Çatışma ili ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Yapılan geleneksel
bir tanımlamaya göre; “Çatışmanın, diğer tarafı engellemek, yaralamak
veya zarar vermek için yapılan düşmanca davranışlar” olduğu kabul
edilmektedir (Bowersox ve Cooper, 1992: 325).
Kumcu (1981), dağıtım kanalları açısından çatışmayı; iki veya
daha faz-la kanal üyesinin en az birer uzlaşmaz nitelikteki ilişki veya
yine uzlaşmaz nitelikteki etkileşim biçimiyle birbirine bağlı oldukları
tüm tutum veya süreçleri olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere, dağıtım kanalındaki en az iki üyenin (dikey, yatay
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veya çapraz ilişkisi olan), birbirleriyle ilişki kurmuş veya birbirlerini
ilişki kurmaya aday olarak algılamış olmaları ve birinin davranışlarının
diğerinin davranışlarını (örneğin amacına ulaşmasını) açıkça engeller
nitelikte olması söz konusudur.
Diğer bir tanıma göre ise çatışma, dağıtım kanalının bir üyesinin,
diğer bir üyeyi kendisine zarar vermek, engellemek veya kıt kaynakları
kendisine mal etmek için kendisinin zararına davranışlarda bulunan bir
muhalif olarak algıladığı bir durumdur (Bowersox ve Cooper, 1992).
Kanal üyeleri arasında birçok olay çatışmaya neden olabilir. Üyeler
arasındaki çatışma, strese yol açabilir ve üyeler arasındaki ilişkilerin
bozulmasına neden olabilir.
Dağıtım kanalındaki çatışma, değişik türlerde olmaktadır. Bunlar
şu şekildedir (Bowersox ve Cooper, 1992);
 Yatay Çatışma; Dağıtım kanalındaki, aynı düzeydeki aracılar
arasındaki rekabetten dolayı oluşan çatışmadır. Örneğin rekabet
halindeki, gıda maddesi satan aynı tür iki perakendecinin birbiriyle
daha çok tüketici çekebilmek ve daha çok satış yapabilmek için
giriştikleri faaliyetler, yatay çatışmadır. Aynı şekilde bir toptancı ile
diğer bir toptancı arasındaki rekabet veya bir üretici ile diğer bir üretici
arsındaki rekabet yatay çatışmaya örnek gösterilebilir.
 Türler Arasındaki Çatışma; Bir kanalda, farklı türlerdeki
aracılar arasındaki rekabetten kaynaklanan çatışmadır. Her bir aracı,
aynı tüketici grubunu çekmeye çalıştığı için aralarında rekabet
doğmaktadır. Türler arası çatışma, özellikle perakendecilerin, kendi
faaliyet alanlarına ilaveten, farklı türdeki ürünleri de satmaya kalkması
sonucunda artmıştır. Örneğin bazı süpermarketler, karlarını
arttırabilmek için normal sattıkları ürünlere ek olarak, bilgisayar
donanımları, konfeksiyon ürünleri ve tüketim ürünleri dışındaki ticaret
ürünlerini de satmaya başlamışlardır. Bu şekildeki bir davranışla da bu
ürünleri satan diğer aracılarla çatışma söz konusu olmaktadır.
Üreticiler de dağıtım kanalını çeşitlendirdiklerinde, türler
arasında çatışmaya neden olabilmektedir (Mescon ve diğ., 2002).
Örneğin, toptancı, perakendeci şeklinde bir dağıtım kanalı kullanırken,
interneti yeni bir kanal olarak kullanmaya başladığında, bu yeni dağıtım
aracı diğer aracılar arasında çatışmaya neden olabilmektedir. Bu
yüzden üreticilerin, mevcut dağıtım kanallarıyla, internet hizmetleri
arasında bir denge sağlaması, eskiden beri birlikte çalışılan değerli
kanal üyelerinin muhafaza edilmesi açısından son derece önem
taşımaktadır. Zira internetin son yıllarda oldukça önemli bir teknolojik
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araç olmasına rağmen, tek başına kullanılması yerine, diğer mevcut
aracıları tamamlayıcı olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir
(Porter, 2001).
Üreticilerin dağıtım kanalını çeşitlendirmesiyle, türler arasında
çatışmanın çıkabilmesiyle birlikte, mevcut aracıların faaliyetlerini daha
etkili bir şekilde yapmaları ve değişen pazar koşullarına karşılık
vermeye teşvik etmesi açısından olumlu sonuçları da bulunmaktadır
(Brown ve Day, 1981).
 Dikey Çatışma; Değişik düzeylerdeki kanal üyeleri arasındaki
çatışmadır (Narus ve Anderson, 1986). Üreticiler ve aracıların farklı
düzeyleri (toptancılar, perakendeciler, bayiler, acenteler, brokerler,
distribütörler…) arasındaki rekabet, dikey düzeydeki çatışmayı
oluşturmaktadır. Bu tür çatışma, diğer çatışma türlerine göre daha
şiddetli olmaktadır (Cemalcılar, 1994).
Toptancılar ile perakendeciler, üreticiler ile toptancılar ve
üreticiler ile perakendeciler arasındaki çatışma, yatay düzeydeki
çatışmadan daha güçlü olmaktadır.
Araştırma için örnek işletmenin plastik sektöründen seçilmesinin
iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi, plastik sektöründeki
dağıtım kanalı üyelerinin, üretilen ve dağıtılan ürün türü ile kanal üyesi
üretici işletmenin yapısına göre büyük farklılıklar taşımasıdır. Her köşe
başında bulunan nalburlar, büyük inşaat malzemesi satıcıları, bunlara
mal temin eden toptan satıcılar ve üretici işletme bir dağıtım kanalı
içinde yer almaktadır. Kanal üyesi olan nalburiyenin çalışanı, yöneticisi
veya sahibi ile, bir bakıma nalbura oranla daha büyük çaplı işletme olan
inşaat malzemesi satıcısının elemanları, sahip veya yöneticileri arasında
önemli, eğitim, ticari anlayış farklılıkları bulunmaktadır. Sözü edilen
farklılıklar istekve beklenti olarak toptan satıcıya yansımakta,
toptancının kanal üyesi üretici
işletme
karşısındaki
tutumunu
şekillendirmektedir. Ürün yapısı, kanal üyesi üretici işletmenin teknik,
ekonomik düzeyi satıcıdan toptancıya doğru şekillenen beklentinin
üretici işletme-toptancı arasında bir dizi çatışma neden oluşturduğu
bilinmektedir. Sözünü ettiğimiz bu ilişkinin plastik sektöründe sıkça
görülmesi araştırmanın bu alanda yapılmasının birinci nedenidir.
Araştırmaya örnek işletme olan “XYZ” İşletmesi, İstanbul
Sanayi Odasının belirlediği 500 büyük sanayi kuruluşu arasında ilk 200
içerisinde yer almakta olup, sürekli olarak üst sıralara doğru yükselen
bir gelişme trendi izlemiş bulunmaktadır. Pazardaki yapılanma
modeli ve rakipleri karşısındaki ürün tutundurma davranışı
açısından sektörde özel bir yeri olan “XYZ” işletmesi, geniş bir toptancı
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ağma sahip olup, ürün çeşitliliği, uyguladığı satış politikaları ile kalıcı
bayilikler oluşturma yolunda çalışmalar yapmış, rakiplerin ilgi odağı
durumuna geçmiştir. Belirtilen özellikleriyle de bu çalışmaya örnek
olacak niteliktedir.
3.3.

Araştırmanın Amacı

Araştırmada, üretici işletme ile bayilik sözleşmesi ile üretici
işletmeye bağlı dağıtım kanalı üyesi toptancı-aracı işletmeler arasındaki
çatışma nedenleri ve güç uygulaması yoluyla çatışmanın
çözümlenmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Ana amaca ulaşmak için öncelikle aşağıda yer alan alt hedefler ele
alınacaktır:
a. Üretici firma ile bayii arasında olası çatışma kaynaklarının
belirlenmesi
b. Üretici firmanın güç uygulamalarının belirlenmesi
c. Bayiinin gücünün belirlenmesi
d. Üretici firmanın (tedarikçinin) gücünün belirlenmesi
e. Üretici firma ile bayii arasındaki olası açık çatışmanın
belirlenmesi
f. Çatışmanın ne şekilde çözümlendiğinin belirlenmesi
g. Bayiinin faaliyeti ile ilgili durumsal koşulların belirlenmesi.
Araştırmada güdülen amaç doğrultusunda belirlenmiş bulunan
alt hedefler araştırmanın ana değişkenlerini oluşturmaktadır. Bir
sonraki aşamada, ayrıntılı literatür taraması sonucunda Türkiye
koşullarına uyduğu düşünülen araştırma modeli çerçevesinde her bir
değişken ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
3.4.

Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri

3.4.1

Araştırmanın Modeli

Araştırmanın modeli tanımlayıcı nitelikte olup, araştırma
amacına ulaşmak için izlenilen genel hareket tarzım ifade etmektedir.
Şekil 4-1’ de görülen model olası bir çatışma durumunda; çatışmayı
etkileyen faktörler ile çatışmanın çözümlenmesi için gerçekleştirilen
güç uygulamaları arasındaki ilişkiyi açıklayıcı nitelikte olduğu
varsayılmıştır. Değişkenlerin operasyonel tanımları doğrultusunda her
bir değişken değerlendirilmiş ve araştırma sonuçlarına ilişkin hipotezler
test edilmiştir.
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Şekil 4-1: Sözleşmeli Dağıtım Kanalında Çatışma Kaynaklan
ve Güç Uygulamalarına İlişkin Model.

3.4.2

Araştırmanın Değişkenleri

Dağıtım kanallarında kurumlar arası ilişkiler, çatışma, güç, güç
ilişkileri ve çatışma yönetimi konularında çok sayıda araştırma ve yayın
mevcuttur. (Robicheaux, El-Ansary,1975-76, Hunt, Ray,Wood, 1985,
Stern,1969 vs.). Bu konuda Türkiye’de de ikisi öncü nitelikte olan
(Kumcu, 1977, Doktora tezi; 1981 yayınlanmış tez ve Kocamaz, 1979,
Doçentlik tezi) birçok çalışma yapılmıştır".
Bu araştırmada yukarıda belirtilen çalışmalardan yararlanılarak
oluşturulan yedi temel değişken bulunmaktadır. Bunlar çatışma
kaynakları, tedarikçinin gücü, bayinin gücü, açık çatışma, çatışmanın
yönetimi, durumsal koşullar ve tedarikçinin güç kullanımıdır.
Bunlardan çatışma yönetimi karar değişkeni olup, diğer değişkenler
araştırmanın kriter değişkenlerini oluşturmaktadır
3.4.2.1

Tedarikçinin Güç Kullanımı

Tedarikçinin güç kullanımı değişkeni, kanal üyelerinin
davranışsal yönünü belirlemek amacıyla, birçok araştırmada ele alınan
bir değişken durumundadır. İlgili değişken, üretici firmanın pazarlama
uygulamalarına ilişkin geliştirilmiş 22 ifade ile ölçülmüştür. Bayilerin
her bir ifadeye katılma derecelerini tespit etmek amacıyla beşli likert
ölçeği kullanılmıştır.

3.4.2.2

Çatışma Kaynakları

Bayilerin ilgili ifadelere katılma dereceleri sorulmuş ve
değişken, beşli ölçekle ölçülmüştür.
3.4.2.3

Tedarikçinin Gücü
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Tedarikçinin gücü değişkeni, bayiinin üretici firmaya olan
bağımlılığı ile doğru orantılı olmaktadır. (Frazier, Rody, 1991).
Bayiinin bağımlılığı arttıkça, tedarikçi firmanın bayii etkileme gücünün
de arttığı söylenebilir. İlgili değişken 22 faktör açısından ele alınmıştır.
Üretici firmanın bayii satış hasılatı, karlılığı içerisindeki payı, başka bir
üreticiye geçmenin güçlüğü ve zaman içerisinde, üretici firma ile
faaliyetlerden bayiinin beklentisi açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca
bayiinin, üretici firmayı ne ölçüde başarılı bulduğu hususu da
tedarikçinin gücünü belirleyen diğer bir faktör olarak irdelenmiştir.
Son iki faktör beş düzeyde ölçülmüş, diğer faktörler yüzdesel olarak
değerlendirilmeye alınmıştır.
3.4.2.4

Bayinin Gücü

Bayinin gücü değişkeni çatışmanın
ortaya
çıkması
ve
çatışmanın çözümlenmesini etkileyen diğer bir değişken durumundadır.
İlgili değişken üç faktör açısından ele alınmıştır. Birinci faktör, üretici
firmanın, bayii dışında, ilgili bölgede başka bayii olup olmadığı; ikinci
faktör, bayiinin diğer bayiiler arasında, toplam satışlarının payı ve
üçüncü faktör ise, üretici firmanın ilgili bölgeyi ne derecede önemli
bulduğuna ilişkindir. Üçüncü faktör beşli düzeyde, ikinci faktör
bayiinin nisbi pazar payını ifade eden nominal bir ölçek ile ve birinci
faktör ise ikili olarak ölçülmüştür.
3.4.2.5

Açık Çatışma

Açık çatışma değişkeni, üretici firma yetkilileri ile bayii arasında
var
olan görüş ayrılıklarını açık olarak tartışmaları durumunda
ortaya çıkmaktadır.
İlgili değişken dört ifadeye katılma
derecelerini belirlemek üzere, dört faktör açısından ve beşli düzeyde
belirlenmeye çalışılmıştır.
3.4.2.6

Durumsal Koşullar

Durumsal koşullar değişkeni, bayiinin genel özellikleri ile pazar
koşullarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Durumsal koşulların
hem açık çatışma üzerinde hem de çatışmanın yönetimi üzerinde etkili
olduğu düşünülmektedir.
İlgili değişken 10 faktör açısından ele alınmıştır. İlk sekiz faktör
ile ilgili olarak değişik ifadeler geliştirilmiş olup, her bir ifade beşli
düzeyde ölçülmüştür. Bir faktör ikili, olarak diğeri ise sayısal olarak
ölçülmüştür.
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Çatışmanın Yönetimi

Çatışmanın yönetimi değişkeni, üretici firmanın elemanları ile
bayiinin çatışmayı çözümleme konusunda nasıl bir yöntem izlediklerini
belirleyen bir değişken durumundadır. İlgili değişken dört ifade
açısından ele alınmış olup, beşli düzeyde ölçülmüştür.
IV.

Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin beklentileri ifade eden
hipotezler, araştırmanın modelinde belirtilmiş bulunan
değişkenlerin arasındaki umulan ilişkilere dayanılarak aşağıdaki gibi
geliştirilmiştir:
H1:
Açık çatışma ile çatışmanın yönetimi arasında bir ilişki
vardır.
H2:
Açık çatışma ile çatışma kaynakları arasında bir ilişki
vardır.
H3:
Açık çatışma ile bayiinin gücü arasında bir ilişki vardır.
H4:
Açık çatışma ile tedarikçinin gücü arasında bir ilişki
vardır.
H5:
Açık çatışma ile durumsal koşullar arasında bir ilişki
vardır.
H6:
Çatışma yönetimi ile tedarikçinin güç uygulamaları
arasında bir ilişki vardır.
H7:
Çatışma yönetimi ile durumsal koşullar arasında bir
ilişki vardır.
4.1

Araştırmanın Örnekleme Süreci

Araştırma, anlaşmalı bayilik sistemi özelliği gösteren bir dağıtım
kanalında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen bayiler, bir
anlaşmaya bağlı olarak endüstriyel mamuller üreten ana firmanın
anlaşmalı bayii durumundadır. Çalışmada tam sayım gerçekleştirilmiş
olup, üretici firmanın 120 bayii çalışmaya katılmıştır.
4.2

Araştırmanın Yeri ve Bilgi Toplama Yöntem ve

Aracı
Araştırmada belirlenen modelde yer alan değişkenlerle ilgili
veri ve bilgi toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Bayilerin Türkiye geneline dağılmış olmaları nedeniyle, anketler posta
yoluyla bayilere gönderilmiş ve cevapların iki aylık bir sürede (1
Temmuz-31 Ağustos 2001) gönderilmesi istenmiştir. Ayrıca, bayilerle
bire bir telefon teması kurularak, kendilerinden anket formlarını
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doldurup göndermeleri rica
yükseltilmeye çalışılmıştır.
4.3

edilmek

suretiyle,

dönüş

oranı

Araştırma Verilerinin Analiz Yöntemi

Posta yoluyla anket yöntemini kullanarak toplanılan veriler
öncelikle anketlerin tutarlılığı ve geçerliliği kontrol edildikten sonra
SPSS paket programı kullanmak suretiyle bilgisayar ortamına
girilmiştir.
Toplanılan verilere ilk önce güvenirlilik analizi uygulanmıştır.
Analiz sonucunda araştırmada kullanılan ifadeler, ölçülmek istenilen
yapıyı ne derecede güvenilir bir şekilde ölçtüğü belirlenmiştir.
Hesaplanan Chronbach Alpha değerleri 0,5336 ile 0,8157 arasında
bulunmuş olup, ilgili ifadelerin güvenilir olduğu kanısına varılmıştır.
Ayrıca, faktör analizini kullanmak suretiyle, değişken sayısının
azalması sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarına ilişkin beklentileri
yansıtan hipotezlerin test edilmesinde Ki-Kare analiz tekniği
kullanılmıştır.
4.4

Araştırmanın Bulguları

Araştırmada uygulanan anket formu ile sorulan sorulara
verilen cevaplar, SPSS 10.0 istatistik paket programı
yardımıyla değerlendirilmiştir. Anket formları tutarlı olup olmamaları
açısından gözden geçirildikten sonra geri dönen toplam 105 anket
formundan 95 tanesi değerlendirilmeye dahil edilmiştir.
4.4.1
Anket
Değerlendirilmesi

Sorularına

Yerilen

Cevapların

İlgili soru üretici firmanın güç uygulamalarını belirlemek
amacıyla sorulmuş olup, bayilerin, üretici firmanın değişik pazarlama
uygulamalarına ilişkin geliştirilen 22 adet ifadeye katılma derecelerini
belirtmeleri istenmiştir. Bayilerin ilgili ifadelere katılma derecelerine
göre dağılımları aşağıdaki gibidir:
“Sipariş vermek için üretici firmaya
ulaşılmaktadır” ifadesinin değerlendirilmesi

kolaylıkla

Bayilerin %90,6’sı ilgili ifadeye katıldıklarını, %8,4'ü ise
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bayilerin ağırlıklı çoğunluğunun,
sipariş verme konusunda olumlu tutum içerisinde oldukları
söylenebilir.
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Tablo 4-1: Bayilerin, “Sipariş vermek için üretici firmaya kolaylıkla
ulaşılmaktadır” ifadesine katılma derecelerine göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
2

Nisbi Frekans
2,1

6
41
45
94
1
95

6,3
43,2
47,4
98,9
1,1
100,0

4.4.1.1 “Verilen siparişler her seferinde standart işlemlerle
gerçekleştirilmektedir” ifadesinin değerlendirilmesi
Bayilerin %82,2’si ilgili ifadeye katıldıklarını, %11,6’sı ise
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Sipariş verirken, ağırlıklı olarak
standart işlemlerin takip edildiği konusunda, bayilerin olumlu tutum
içerisinde oldukları söylenebilir.
Tablo 4-2: Bayilerin, “Verilen siparişler her seferinde standart
işlemlerle gerçekleştirilmektedir” ifadesine katılma derecelerine göre
dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de
Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
3
8
5

Nisbi Frekans
3,2
8,4
5,3

39
39
94
1
95

41,1
41,1
98,9
1,1
100,0

4.4.1.2 “Verilen Siparişler istenilen kalitede gelmektedir”
ifadesinin değerlendirilmesi
Bayilerin %75,8’i ilgili ifadeye katıldıklarını, %13,7’si ise
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bayilerin önemli bir bölümü,
siparişlerin istenilen kalitede geldiği konusunda olumlu tutum
içerisinde olmakla birlikte, bir kısmı ise bu konuda birtakım
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aksaklıkların olduğu ve dolayısıyla olumsuz tutum içerisinde oldukları
görülmektedir.
Tablo 4-3: Bayilerin, “Yerilen Siparişler istenilen kalitede
gelmektedir” ifadesine katılma derecelerine göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
7
6
9
45
27
94
1
95

Nisbi Frekans
7,4
6,3
9,5
47,4
28,4
98,9
1,1
100,0

4.4.1.3 “Verilen siparişler istenilen miktarda
zamanında gelmektedir” ifadesinin değerlendirilmesi

ve

Bayilerin %43,2’si ilgili ifadeye katıldıklarım, %40’ı ise
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Siparişlerin istenilen miktar ve
zamanında teslimi konusunda, bayilerin önemli bir kısmının olumsuz
tutum içerisinde oldukları söylenebilir.
Tablo 4-4: Bayilerin, “Verilen siparişler istenilen miktarda ve
zamanında gelmektedir” ifadesine katılma derecelerine göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
10
28
15
32
9
94
1
95

Nisbi Frekans
10,5
29,5
15,8
33,7
9,5
98,9
1,1
100,0

4.4.1.4 “Teslim
edilen
siparişlerde
taşımacılıktan
kaynaklanan
hasarlar
bulunmaktadır”
ifadesinin
değerlendirilmesi
Bayilerin %50,5’i ilgili ifadeye katılmadıklarını, %35,8’i de
katıldıklarını belirtmişlerdir. Taşımacılıktan
kaynaklanan
hasarların olmasından dolayı, bayilerin önemli bir kısmının, olumsuz
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tutum içerisinde oldukları söylenebilir.
Tablo 4-5: Bayilerin, “Teslim edilen siparişlerde taşımacılıktan
kaynaklanan hasarlar bulunmaktadır” ifadesine katılma derecelerine
göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
12
36
9
24
10
91
4
95

Nisbi Frekans
12,6
37,9
9,5
25,3
10,5
95,8
4,2
100,0

4.4.1.5 “Özel mamul siparişlerinde miktarlar ve teslim
tarihi sorun olmaktadır” ifadesinin değerlendirilmesi
Bayilerin %46,3’ü ilgili ifadeye katıldıklarını, %30,5’i de
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Özel siparişlerde miktar ve teslim
tarihinden kaynaklanan nedenlerden dolayı, bayilerin yarıya yakın bir
kısmının olumsuz tutum içerisinde oldukları söylenebilir.
Tablo 4-6: Bayilerin, “Özel mamul siparişlerinde miktarlar ve teslim
tarihi sorun olmaktadır” ifadesine göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
6
23
16
29
15
89
6
95

Nisbi Frekans
6,3
24,2
16,8
30,5
15,8
93,7
6,3
100,0

4.4.1.6 “Özel mamul siparişlerinde istenilen özellikler
sorun olmaktadır” ifadesinin değerlendirilmesi
Bayilerin %51,6’sı ilgili ifadeye katılmadıklarını, %20’si
katıldıklarını ifade etmişlerdir. Özel mamul siparişlerinde istenilen
özelliklerin sorun olmasından dolayı, bayilerin önemli bir kısmının
olumsuz tutum içerisinde oldukları söylenebilir.
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Tablo 4-7: Bayilerin, “Özel mamul siparişlerinde istenilen özellikler
sorun olmaktadır” ifadesine katılma derecelerine göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
7
42
20
15
4
88
7
95

Nisbi Frekans
7,4
44,2
21,1
15,8
4,2
92,6
7,4
100,0

4.4.1.7 “Özel olarak üretilen mamullerde
hatalarda üretici firma değiştirme konusunda
çıkarmamaktadır” ifadesinin değerlendirilmesi

yapılan
güçlük

Bayilerin %32,6’sı ilgili ifadeye katıldıklarını, %24,2’si
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bayilerin önemli bir kısmı ise soru
hakkında fikirlerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Özel siparişe dayalı
ürünlerin değiştirilmesi konusuna bağlı olarak bayilerin bir kısmının
olumsuz tutum içerisinde oldukları, diğer bir kesimin ise tutumlarının
olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 4-8: Bayilerin, “Özel olarak üretilen mamullerde yapılan
hatalarda üretici firma değiştirme konusunda güçlük
çıkarmamaktadır” ifadesine katılma derecelerine göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
9
14
32
21
10
86
9
95

Nisbi Frekans
9,5
14,7
33,7
22,1
10,5
90,5
9,5
100,0

4.4.1.8 “Üretici firma mamuller hakkında tüm şikayetleri
önemle dikkate almaktadır” ifadesinin değerlendirilmesi
Bayilerin %54,7’si ilgili ifadeye katıldıklarını, %21’i
katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Üretici firmanın şikayetleri ele
alması ile ilgili olarak, bayilerin yarısından fazlasının olumlu tutum
içerisinde oldukları söylenebilir.
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Tablo 4-9: Bayilerin, “Üretici firma mamuller hakkındaki tüm
şikayetleri önemle dikkate almaktadır” ifadesine katılma derecelerine
göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

Mutlak Frekans
4
16
22
36
16
94
1
95

Nisbi Frekans
4,2
16,8
23,2
37,9
16,8
98,9
1,1
100,0

4.4.1.9 “Mamul özelliklerinde istenilen değişiklikler yerine
getirilmektedir” ifadesinin değerlendirilmesi
Bayilerin %45’i ilgili ifadeye katıldıklarını, %18’i
katılmadıklarını belirtmişler, önemli bir kısmı ise ilgili konu hakkında
fikirlerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Mamul özelliklerinde istenilen
değişikliklerin yapılması konusundaki üretici firma
uygulamalarından dolayı, bayilerin yarıya yakın bir kısmının olumlu
tutum içerisinde oldukları söylenebilir.
Tablo 4-10: Bayilerin, “Mamul özelliklerinde istenilen değişiklikler
yerine getirilmektedir” ifadesine katılma derecelerine göre dağılımı.
İfadeler
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Ne Katılıyor Ne de Katılmıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Toplam Cevaplanan
Cevapsız
Toplam

V.

Mutlak Frekans
4
12
33
33
7
89
6
95

Nisbi Frekans
4,2
12,6
34,7
34,7
7,4
93,7
6,3
100,0

Araştırma Verilerinin Analizi

Araştırma verilerini analiz etmeden önce, bazı değişkenlere
ilişkin faktör sayısını azaltabilmenin mümkün olup olmayacağını
belirlemek amacıyla faktör analizi tekniği uygulanmıştır. Üretici
firmanın pazarlama ve dolayısıyla güç uygulamalarını belirlemek için
geliştirilen 22 adet ifadenin, daha az sayıda faktöre indirgenmesi
amacıyla faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda
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üretici firmanın güç uygulamalarını temsil eden beş adet faktör
belirlenmiştir. İlgili beş faktörü temsil etmek üzere kendilerini
oluşturan değişkenlerden yükleme değerleri en yüksek değişkenler
kullanılmıştır.
Üretici firmanın güç uygulamaları ile ilgili birinci faktörü temsil
etmek üzere; “Üretici firmanın yapmakta olduğu reklam
kampanyasının satışlar ve rekabet gücü üzerine olumlu etkisi büyüktür”
ifadesinin yer aldığı değişken (yükleme değeri: 0.761) kullanılmıştır.
İkinci faktörü temsil etmek üzere; “Yeni çıkan mamuller ve gelişmeler
hakkında üretici firma tarafından bayilere eğitim desteği verilmektedir”
ifadesinin yer aldığı değişken (yükleme değeri: 0.789), ele alınmıştır.
Üçüncü faktörü temsil etmek üzere; “Özel mamul siparişlerinde
istenilen özellikler sorun olmaktadır” ifadesinin yer
aldığı
değişken (yükleme değeri: 0.699) kullanılmıştır. Dördüncü
faktör için; “Garanti kapsamı içindeki mamullere ilişkin sorunların
giderilmesinde zorluklar yaşanmaktadır” ifadesinin yer aldığı değişken
(yükleme değeri: 0.760) kullanılmıştır. Beşinci faktörü temsilen ise;
“Özel olarak üretilen mamullerde yapılan hatada üretici firma
değiştirme konusunda güçlük çıkarmamaktadır” ifadesinin yer aldığı
değişken (yükleme değeri: 0.678) ele alınmıştır.
Üretici firma ile bayii arasındaki ilişkiyi ve olası çatışma
kaynaklarını belirleyebilmek amacıyla 29 ifade geliştirilmiştir. Çatışma
kaynaklarının daha az sayıda faktöre indirgenmesi amacıyla uygulanan
faktör analizi sonucunda, beş temel faktör belirlenmiştir. İlgili beş
faktörü temsil etmek üzere kendilerini oluşturan değişkenlerden
yükleme değerleri en yüksek değişkenler kullanılmıştır. Olası çatışma
kaynaklan ile ilgili birinci faktörü temsil etmek üzere; “Bayii, müşteride
öncelikle mağaza bağlılığı yerine, marka bağlılığı sağlamaya
çalışmalıdır” ifadesinin yer aldığı değişken (yükleme değeri: 0.663)
kullanılmıştır. İkinci faktörü temsilen; “Üretici firma, tahsilat şartlarını,
ekonomik koşullara bağlı olarak ayarlamaktadır” ifadesinin yer aldığı
değişken (yükleme değeri: 0.670) ele alınmıştır. Üçüncü faktörü temsil
etmek üzere; “Üretici firma plastik boru sanayiini geliştirmek ve
gelecekte çok kar etmek için, bugünkü karlarından fedakârlık
edebilmelidir” ifadesinin yer aldığı değişken (yükleme değeri: 0.701)
kullanılmıştır. Dördüncü faktörü temsil etmek üzere; “Üretici firmanın
siparişleri teslim süreleri, zaman zaman bayiinin şikayetlerine sebep
olmaktadır” ifadesinin yer aldığı değişken (yükleme değeri: 0.648)
kullanılmıştır. Beşinci faktörü temsilen ise; “Bayii mevsimlik stokunu
bir defada depolamalıdır, arada sipariş vermemelidir” ifadesinin yer
aldığı değişken (yükleme değeri: 0.532) kullanılmıştır.
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Araştırma sonuçlarına ilişkin beklentileri temsil eden
araştırmanın hipotezleri ilgili değişkenlerin çapraz tabloları
oluşturulduktan sonra, Ki-Kare analiz tekniği kullanılarak test edilmiş
ve sonuçlar aşağıdaki kısımlarda belirtilmiştir.
5.1

Araştırmanın Sonuçları

Gerçekleştirilen saha çalışması sonucunda toplanan veri ve
bilgilerin frekans dağılımları ve analiz sonuçları önceki kısımda
verilmiş bulunmaktadır. Bu kısımda ise dağıtım kanalı üyeleri olarak
bayilerin davranışsal yönlerine ilişkin araştırma bulguları ana hatlarıyla
gözden geçirilecektir. Bu çerçevede üretici ya da tedarikçi firma ile
bayilerin arasındaki çatışma kaynakları, üretici firmanın bayilerle güç
ilişkileri ile üretici işletmenin pazarlama uygulamasında ve çatışma
yönetiminde başarı derecesi ele alınacaktır.
Dağıtım kanalı üyeleri zincirinin en üst düzeyinde yer alan üretici
işletmelerin pazarlama uygulamaları, aynı zamanda onların, diğer
dağıtım kanalı üyeleri üzerindeki güç uygulamalarını da
yansıtmaktadır. Araştırma kapsamındaki örnek kütleyi oluşturan
bayilerin, üretici firmanın güç uygulamaları ile ilgili tutumları
aşağıdaki gibidir:
 Bayilerin önemli bir çoğunluğu, sipariş verme konusunda
olumlu tutum içerisindedirler. Bayiler, sipariş vermek için
üretici
firmaya kolaylıkla ulaşabildiklerini düşünmekte, siparişlerini
verebilmektedirler.
 Siparişlerin her seferinde aynı standart işlemler takip edilmek
suretiyle ele alınması, bayilerin olumlu buldukları diğer bir
uygulamadır.
 Teslim edilen siparişlerin istenilen kalitede olması, bayileri, bu
konuda işletmeye yönelik olumlu tutuma sahip olmalarını
sağlamaktadır.
 Siparişlerin istenilen miktarda ve zamanında teslim edilmesi
konusu bayilerin farklı değerlendirmelerine neden olmaktadır. Teslim
miktarı ve zamanındaki sapmalar, bayilerin önemli bir kısmım, üretici
firmanın bu konudaki uygulamalarına yönelik olarak, olumsuz
tutum içinde olması sonucunu doğurmaktadır.
 Bayiler, siparişlerde taşımacılıktan kaynaklanan hasarların
olması nedeniyle, üretici firmanın ilgili uygulamalarını, olumsuz olarak
değerlendirmektedirler
 Özel siparişlerin teslim tarihi, ürün özellikleri ve miktarları
konusu, bayilerin önemli bir kısmını, üretici firmaya yönelik olarak
olumsuz düşünmelerine neden olmaktadır.
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 Özel mamul siparişlerinde bayilerin bir kısmı, siparişlerde
mamul özellik ve niteliklerine uyulmaması nedeniyle olumsuz görüş
belirtmişlerdir. İlgili ifadeye bayilerin önemli bir bölümünün cevap
vermemesi ya özel sipariş vermediklerini ya da üretici firmanın
uygulamalarından hoşnut olmadıklarına ilişkin bir gösterge olabilir.
 Özel siparişlerde hataların olması sonucunda üretici firmanın
mamulleri değiştirme konusundaki uygulamaları bayilerin bir kısmının
olumsuz tutum içine girmelerine yol açmaktadır.
 Üretici firmanın özel mamul siparişleri ile ilgili olası
şikayetleri ele alış tarzı, bayilerin çoğunluğunun olumlu buldukları bir
husus durumundadır. Bu sonuç özel mamul siparişlerinde, üretici
firmanın değiştirme konusundaki
olumsuz tutumları ile çelişkili
görünmektedir. Dolayısıyla bu sonucun ihtiyatla değerlendirilmesi
gerektiği söylenebilir.
 Mamul özelliklerinde istenilen değişikliklerin yapılması
hususu bayilerin genel olarak olumlu karşıladıkları bir konudur. Ancak
ilgili ifadeye bayilerin katılma derecelerine bakıldığında önemli bir
kısmının “ne katılıyorum/ne de katılmıyorum” seçeneğini işaretlemiş
olmaları, sonucun düşündürücü olduğunu göstermektedir.
 Üretici firmanın, yeni gelişmeler ve mamuller hakkında
bayilere yeterli eğitim desteği verdiği görüşüne, bayilerin genelde
katılmadıkları görülmektedir.
 Üretici firmanın dağıtım kanalı üyesi bayiler arasında, ayırım
yapmaksızın, aynı hizmet anlayışını benimsemek suretiyle eşit
yaklaşması konusunda bayilerin kuşkuları olduğu söylenebilir.
Bayilerin ağırlıklı kısmının bu konu ile ilgili olarak olumsuz tutum
içinde oldukları belirlenmiştir.
 Satış koşulları konusundaki uygulamalarda, bayilerin
kendilerini serbest davranabiliyor olarak hissetmeleri, onların, bu
konudan dolayı, olumlu tutum sahibi olmalarına neden olmaktadır.
 Bayilerin kurumsal kimlik kazanmalarında üretici firmanın
uygulamaları, bayileri olumsuz tutum takınmaya yöneltmektedir.
Bayiler bu konuda kendilerine yeterli desteğin verilmediğini
düşünmektedirler.
 Üretici firmanın gerçekleştirdiği reklam kampanyaları,
bayilerin rekabet gücünü arttırmakta ve onların oldukça olumlu
bir tutum sergilemelerine neden olmaktadır. Öte yandan, üretici firma
tarafından gerekli promosyon desteğinin verilmediği görüşünün ağırlık
kazanması, bayilerin bu konuda olumsuz tutum içine girmelerine neden
olmaktadır.
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 Üretici firmanın, mamullerine tanıdığı garanti süresi, kapsamı
ve garanti kapsamındaki mamullerde karşılaşılan sorunlara ilişkin
yaklaşımı, bayilerin olumlu tutum geliştirmelerine yol açmaktadır.
 Garanti kapsamında bulunmayan mamullerde de bayiler,
üretici firmanın desteğini gördüklerini ve dolayısıyla olumlu tutum
içine olduklarını belirtmişlerdir.
 Ortaya çıkan sorun ve şikayetlerin, üretici firmaya iletilmesi ile
ilgili olarak, bayiler, olumlu tutum içindedirler.
 Ortaya çıkan şikayetlerin etkin bir biçimde üretici firma
tarafından değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması ile ilgili bayiler
olumlu tutum içindedirler.
 Üretici firma ile bayiler arasındaki ilişkiler sonucunda olası
çatışmaların yaşanabileceği dikkate alınarak, çatışma kaynaklarının
belirlenmesi çok önemli bir husus durumundadır. Araştırma
kapsamındaki örnek kütleyi oluşturan bayilerin, üretici firma ile
ilişkilerini yansıtan ifadelere katılma derecelerine bağlı olarak
değerlendirilen, çatışma kaynakları hakkındaki tutumları aşağıdaki
gibidir:
- Bayiler, ekonomik koşulların ağırlığı dikkate alındığında,
üretici firmanın bugünkü karlarından fedakârlık yapmalarını
beklemektedirler. Fedakarlığın yapılması ölçüsünde de bayilerin
olumlu tutum içinde olacakları söylenebilir.
- Fason imalat yapma konusunda bayilerin çoğunluğu olumsuz
düşünmektedirler.
- Az satılan mamullerin satışı ile ilgili olarak, bayiler olumlu
tutuma sahip olup daha fazla gayret göstermeye hazır olduklarını
belirtmişlerdir.
- Yeni çıkan mamullerin satışı konusunda, bayilerin çoğunluğu
olumlu tutum içinde olduklarım ve gerekli desteği vermek üzere,
mamulleri mağazalarında satışa çıkartacaklarını belirtmişlerdir.
- Bayilerin önemli bir kısmı, üretici firmaya satılabilecek mamul
çeşitleri ve üretim programının belirlenmesi konusunda fikir verme ile
ilgili olarak olumlu tutum sahibi olmalarına rağmen, bir kısım bayii ise,
olumsuz tutum beyan etmiştir.
- Bayiler, mağaza bağlılığı yerine, müşterilerinde marka
bağlılığının yaratılması hakkında olumlu tutum sahibi
olduklarını belirtmişlerdir.
- Bayilerin önemli bir kısmı üretici firmanın, mamul şikayetlerini
takip etmek için yeterli bir sisteme sahip olduğunu ve şikayetleri
çözebildiklerini düşündüklerini belirterek, olumlu görüş ifade
etmişlerdir. Ancak, önemli bir kısım bayii
ise, siparişlerin teslim
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süre ve zamanı konusunda, olumsuz tutum takındıklarından, ilgili
hususlarda olası bir çatışmanın yaşanabileceği söylenebilir.
- Mevsimlik mamul stoklarının bir defada sipariş edilmesi ve
yeterli stok bulundurmak gibi hususlarda, bayiler, ağırlıklı olarak
olumsuz düşünmekle birlikte, ilgili konularda, üretici firmanın
kendilerine tavsiyelerde bulunması konusunda olumlu görüş
belirtmektedirler.
- Bayilerin çoğunluğu, üretici firma markasının bütün
çeşitlerini satış programında bulundurmaları hususunda olumlu tutum
sergilemektedirler.
- Üretici firmanın satış elemanlarının değişmesi hususunun,
bayiler ile olan ilişkilerinde aksamaya neden olmadığı
düşünülmektedir. Ancak bir kısım bayii, bu konuda olumsuz tutum
beyan ettiğinden, mevcut satış elemanlarının değiştirilmesi durumunda,
bayilerin olumsuz tepkileri ile karşılanılmasının söz konusu
olabileceğini, göz önünde tutmak gerekmektedir.
- Üretici firmanın, sevkiyat günü ve zamanı ile ilgili
uygulamaları konusunda, bayilerin önemli bir kısmının olumsuz tutum
içinde oldukları görülmektedir.
- Bayiler, liste fiyatının geçerli olması konusunda olumlu görüşe
sahip olduklarını, farklı fiyat uygulamalarını ise olumsuz
karşıladıklarını belirtmektedirler. Fiyat uygulamaları konusu, bayiler
ile üretici firma arasında önemli bir çatışma kaynağı olarak kendini
göstermektedir.
- Ödeme koşulları ve iskonto oranlarının belirlenmesi hakkında,
bayiler genellikle olumsuz düşünmektedirler. Üretici firmanın tahsilat
koşullarını ekonomik ortama uydurması onlar açısından olumlu
karşılanabilecektir. Fiyat ve satış koşullarının bayilere danışılmadan,
üretici firma tarafından tespit edilmesi, kendilerini olumsuz tutum
sergilemeye yöneltmektedir. Tedarikçi firmanın gücünü belirlemek
amacını taşıyan ifadelere ilişkin olarak bayilerin tutumları yansıtan
sonuçlar aşağıdaki gibidir:
 Bayilerin çoğunluğu, üretici firmaya karşı kendilerini bağımlı
hissetmektedirler. Gerek üretici firma mamullerinin satış hasılatındaki
payı, gerek üretici firma mamullerinin brüt karlarındaki payı ve gerekse
rakip firmaların bayiliğine geçmenin güç olarak algılanması nedeniyle
böylesi bir tutum içerisinde oldukları söylenebilir.
 Bayiler, üretici firmanın mamullerine olan talebin gelişeceğini
ve ilgili mamullerin brüt karlarına olan katkılarının artacağını
düşünmelerinden dolayı olumlu tutum içindedirler. Üretici firmanın
pazarlama uygulamalarının başarı derecesi ve çatışma yönetimi
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hakkında bayilerin genel düşünceleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Bayilerin çoğunluğu, üretici firmayı mamullere ilişkin güçlü
müşteri tercihlerinin oluşturulmasında mamul kalitesi ve teknoloji
liderliğinde, satış ve promosyon uygulamalarında mamullerin
bulunabilirliği konusunda, fiyat politikaları ve elemanlarının iş birliği
istediği ile teknik yeterlilikleri konusunda başarılı bulduklarından
üretici firmaya karşı olumlu tutum içindedirler. Üretici firmanın mamul
iadelerini değerlendirmesi hususunda ise, bayiler, üretici firmayı
başarısız buldukları, yolunda görüş belirtmektedirler.
- Bayilerin ağırlıklı çoğunluğunun, kendi satış bölgelerinde,
başka üretici firma bayii bulunduğunu, bölgenin toplam satışlar
içerisindeki katkılarının nispeten düşük olduğunu belirtmeleri, bayiinin
gücünü azaltan hususlar olarak değerlendirmelidir. Diğer taraftan kendi
satış bölgelerini, üretici firmanın önemli görmesi hususunda olumlu
düşündüklerinden, ilgili faktör bayiinin gücünü nispeten arttırmaktadır.
- Bayilerin önemli bir bölümü, görüş ayrılıkları yaşadıkları
konularda, üretici firma yetkilileri ile tartışmadıklarını belirtmişlerdir.
Buna rağmen, bayilerin diğer bir bölümü ki -bunlar çoğunluğu
oluşturmaktadır- görüş ayrılıklarını, belirli derecelerde firma yetkilileri
ile tartıştıklarını ifade etmektedirler. Dolayısıyla, üretici firma ile
bayileri arasında, önemli ölçüde açık çatışma yaşandığı söylenebilir.
- Açık çatışmanın çözümlenmesine ilişkin olarak, üretici
firmanın izlediği çatışma yönetimi uygulamaları hakkında
bayilerin önemli bir kısmı olumsuz tutum belirttiklerinden, çatışma
yönetimi uygulamalarının yeterli
olmadığı söylenebilir. Bir
kısım bayii ise, üretici firmanın çatışma yönetimi çabalarını olumlu
olarak değerlendirmektedir.
- Mamullerin satışında, teknik servis, mamulün markası ve
mamul fiyatının önemli bir satış faktörü olduğu konusunda bayiler
olumlu tutum belirtmişlerdir. Ancak, hem bayi oldukları mamullere
olan talebin hem de genel pazar talebinin artmakta olduğu görüşüne
katılmamaktadırlar. Pazar koşullarının iyi olmadığını belirten bayilerin,
aynı zamanda, rakip ve müşterilerini de yeterince takip etmediği
belirlenmiştir. Bayilerin önemli bir bölümü, kendi satış bölgelerinde 05 arasında rakip bayiinin bulunduğunu ve çoğunluğunun faaliyet süresi
bakımından genç denilebilecek düzeyde olduklarını ifade
etmektedirler. Araştırma sonuçlarına ilişkin beklentilerin test edilmesi
amacıyla gerçekleştirilen Ki-Kare analizi sonucunda, anlamlı bir
ilişkinin bulunduğu durumlar aşağıda yer almaktadır. Ağırlıklı olarak
anlamlı ilişkilerin bulunamaması, öncelikle küçük bir örnek kütle ile
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çalışılmış olmasına bağlanabilir.
- Üretici firma ile bayiler arasında açık çatışmanın yaşanması
durumunda, bayilerin hizmet verdikleri satış bölgelerindeki rakip bayii
sayısı ile açık çatışma arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Denilebilir ki; rakip sayısına bağlı olarak açık çatışma olasılığı
değişebilmektedir. Rakip bayii sayısının az olması durumunda açık
çatışma olasılığı daha yüksek görünmektedir. Çünkü, bayii, kendi
bölgesinde aşırı rekabet ile karşılaşmadığından kendisini üretici
firmaya karşı güçlü hissetmekte, isteklerini kabul ettirme konusunda
daha ısrarcı olabilmektedir. Bu ise açık çatışmayı tırmandıran bir etken
gibi görülebilir.
- Çatışma yönetimi ile özel olarak üretilen mamullerde yapılan
hatada, üretici firmanın değiştirme konusunda güçlük çıkarması
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çatışma yönetiminin
etkin olarak işletilememesi ve bayilerin, üretici firmanın güçlük
çıkarmasına bağlı olarak, olumsuz tutum içerisinde olmaları çatışmayı
tırmandıran bir etken olarak görünmektedir.
- Çatışma yönetimi ile müşterilerin genellikle markaya
yönelmeleri ve markaya ilişkin sorular sormaları arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Çatışma yönetiminin verimli sonuçlar
doğurabilecek düzeyde olmadığı durumlarda, bayiler, müşterileri
markaya yöneldiklerinden, üretici firmanın markasına daha
çok
sahip çıktıkları ve dolayısıyla, çatışmanın çözümlenmesine ilişkin
olarak çıkarlarını savundukları söylenebilir. İlgili durum, bayilerin
markayı benimsemiş olduğunu gösterebileceği gibi, müşteri
kaybetmenin maliyetinin farkında olmalarından da kaynaklanabilir.
- Çatışma yönetimi ile özel mamul siparişlerinde istenilen
özelliklerin sorun olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Üretici firmanın çatışma yönetimi sırasında izlediği süreç ile özel
siparişlerde sorunların çıkması karşısında bayilerin olumsuz tutum
sahibi olmalarının ilişkiyi doğurduğu söylenebilir.
VI.
Sonuç ve Öneriler
İşletmelerin pazarlama karmasının temel unsurlarından olan
dağıtım konusunun ve özellikle dağıtım kanallarının pazarlama
yönetimi açısından önemi son yıllarda büyük ölçüde artmış
bulunmaktadır. Bunun başlıca nedenleri, pazarda sürdürülebilir bir
rekabet avantajı yakalamanın gitgide daha zor hale gelmesi; dağıtım
kanallarında distribütörlerin ve özellikle perakendecilerin gücünün
artması; dağıtım giderlerin yüksek olması ve kısılması gereği;
işletmelerin büyümesinin önem kazanması ve hızla ve gelişen
teknolojinin gitgide artan rolüdür.
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Günümüzde üretilen mal ve hizmetlerin çok büyük bir bölümü
üretici işletmelerle nihai tüketiciler arasında yer alan çeşitli dağıtım
kanalı üyesi aracı işletmelerden yararlanılarak tüketicilere sunulur.
Dağıtımda aracı kullanılması, temelde endirekt dağıtımın ekonomik
olmasıyla ilişkilidir. Endirekt dağıtımda yararlanılan aracı kuruluşlar,
kendi kâr amaçları bulunan bağımsız işletmelerdir. Dağıtım kanalı
üyelerinin oluşturduğu zincirin en üst halkası denilebilecek olan üretici
işletme için bu aracı kuruluşlar çok büyük öneme sahiptir. İşte üretici
işletme ile aracı işletmeler arasında yakın iş birliği zorunluluğu da bu
yüzden önemlidir. Ancak iş hayatı içinde üretici ile aracı işletmeler
arasında zaman zaman, hatta sık sık görüş ayrılıkları ve çatışmalar
çıkar. Dağıtım kanalı sisteminde çatışmanın çok çeşitli kaynakları
mevcut olup, başlıcaları şunlardır: rol uyuşmazlığı, kaynak kıtlıkları,
algılama farklılıkları, beklenti farklılıkları, karar
alma
farklılıkları, hedef uyuşmazlıkları ve iletişim güçlükleri. Kaynağı ne
olursa olsun çatışma, taraflar arasında genellikle olumsuz ilişkileri ifade
ederse de bazen kanal etkinliğine olumlu yönde katkıda bulunabilir.
Çatışmanın, kanalın etkinliği ve ilgili tarafların çıkarma işlemesine
etkisi, “olumsuz” olabilir; “sıfır” olabilir; “olumlu” etki yaratabilir veya
önce “etkisiz” olabilir, sonra “olumlu etki” ve daha sonra, “olumsuz”
etki yaratabilir. Genelde üretici işletme, kanal yöneticisi pozisyonunda
yer alır ve dağıtıcısı durumundaki aracı işletmelerle karşı karşıya
gelmesine yol açan “çatışma” durumunu iyi bir şekilde yönetme ve
olumlu bir şekle ya da “işbirliği” ne dönüştürme yoluna gitmelidir.
Dağıtım kanalında genelde nispeten büyük olan gücünü
“tehdit” aracı olarak kullanması durumunda, çoğu kez çatışma tırmanır
ve bir çatışma daha sonra daha başka çatışmalara yol açar. Bu yüzden
kanal sisteminin dengesinin sürdürülmesi ve memnuniyetsizliklerin
giderilerek, kanalda herkesin yararına olan kanal etkinliğinin işbirliği
ortamı içinde sağlanması gerekir. Dağıtım kanalı sisteminde yer alan
üretici işletme ve aracı işletmeler arasındaki ilişkiler geniş ölçüde
tarafların kanal içindeki güç durumlarıyla şekillenir. Kısaca, “bir kanal
üyesinin diğer kanal üyesi veya üyelerinin davranışlarını etkileme ve
kontrol etme yeteneği” olarak tanımlanabilen güç, dağıtım kanalında
çeşitli emellere dayanır. Diğer bir ifadeyle, gücün çeşitli kaynakları
vardır ve kaynaklarına göre güç çeşitleri şunlardır: “ödül gücü”,
“zorlayıcı güç”, “yasal güç”, “uzmanlık gücü” ve “referans gücü”.
Farklı kaynaklara dayalı bu güç çeşitleri, kanal üyeleri arasında
karşılıklı olarak farklı bağımlılık durumları yaratır. Üretici işletme ile
aracı işletme arasında “dengeli bağımlılık” durumunun kurulması ve
sürdürülmesi her iki tarafın da lehinedir. Buna karşılık iki üyeden
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örneğin üretici A’nın, dağıtıcı B üzerinde gücünün fazla olması, B’nin
A’ya bağımlı olmasına yol açacak; fakat A, B’ye bağımlı değilse
“dengesiz bağımlılık” söz konusu olacaktır. Dengesiz bağımlılık
durumu, güçlü tarafa çatışma halinde zayıf tarafı etkileme ve kontrol
etme yoluyla çatışmayı kendisi lehine sonuçlandırma imkanını
verecektir.
Çatışma yönetiminde, bir çatışma halinde karşı tarafı etkileme ve
istenilen yönde hareket etmesini sağlamada çeşitli strateji alternatifleri
geliştirilmiştir. Söz konusu etkileme stratejilerinin başlıcaları şunlardır:
“vaat etme stratejisi”, “tehdit stratejisi”, “yasal strateji”, “rica
stratejisi”, “bilgi alışverişi stratejisi” ve “tavsiye stratejisi”. Bu etkileme
stratejilerini uygulamak için farklı güç kaynaklarına sahip olmak
gerekir. Çatışma yönetiminde, zorlayıcı gücü dayanan
tehdit
stratejisinden ziyade, ödül vaat etme, bilgi alışverişi ile çatışmayı
çözme ve tavsiye stratejilerinin daha etkili olduğu, uyumlu ve işbirliği
içinde çalışmanın tehdit yoluna başvurmamayı gerektirdiği genellikle
yaygın olarak kabul görmektedir.
“Kanal egemenliği” dağıtım kanalı sisteminde üretici işletme,
toptancı işletme veya perakendeci işletmeden birinin, diğerlerine
göre nisbi olarak daha büyük güç elde etme ve bunu sürdürme
durumunu ifade eder. Kanal
içinde egemen olan üyeye kanal lideri
denilir. Üretici, toptancı veya perakendeci işletmenin kanal
egemenliğini sağlama yolunda sahip oldukları çeşitli güç kullanma
yollan mevcuttur. Kanal sistemi içinde ortaya çıkabilecek çatışmaların
çözümü yolunda farklı stratejiler ve yöntemler geliştirilmiştir. Bu
stratejilerin başlıcaları, “pazarlık stratejisi”, “ikna etme stratejisi”,
“üçüncü taraf ya da arabuluculuk stratejisi” ve “bürokratik kurallara
başvurma stratejisidir. Her stratejinin kendine özgü avantaj ve
dezavantajları mevcut olup, içinde bulunulan duruma göre, bunlardan
biri ya da diğeri en uygun çatışma yönetimi çözüm stratejisi olabilir.
Dağıtım kanallarında çatışma, güç ilişkileri ve çatışma yönetimi
çerçevesinde, çatışma kaynakları ve güç uygulamalarını etkileyen
faktörlerin belirlenmesine ilişkin araştırma
için plastik sektörü
seçilmiştir. Bu sektörün seçilmesinin başlıca nedeni, plastik
sektörünün, özellikle 1990’ların başından beri kaydettiği hızlı
gelişmelerle günümüzde büyük ölçüde önem kazanan ürün çeşitlerinin
günlük yaşantımıza dahil olmasıdır. Özellikle üzerinde çalışma yapılan
plastik boru alt sektörü ürünleri artık çok yaygın olarak her yerde satılan
ve kullanılan ürünler arasına girmiş bulunmaktadır. Uygulama için
“XYZ” İşletmesinin seçilmesi de bu işletmenin, plastik boru alanında
ülkemizin en büyük sanayii kuruluşları arasında yer alması ve çok
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sayıda toptan dağıtıcı bayi durumundaki aracı işletmeler vasıtasıyla
dağıtım yapmasıdır. İstanbul Sanayii Odası’nın belirlediği en büyük
500 sanayii içinde yer alan, sürekli olarak daha üst sıralara doğru
yükselen bir gelişine trendi izleyen “XYZ” İşletmesi, çok sayıdaki
toptancı dağıtıcı bayileri ile, “üretici işletme”- “aracı işletme”
arasındaki çatışma, güç ilişkileri ve çatışma yönetimi araştırması için
uygun bir örnek işletme olarak düşünülmüştür.
Araştırmada bayilerin ifadelerinin değerlendirilmesi ile ortaya
çıkan ve dördüncü bölümün son kısmında özetlenen araştırma sonuçları
da göz önünde bulundurularak aşağıdaki hususlar önerilebilir:
- Üretici veya tedarikçi işletme, dağıtım kanalı sisteminin en üst
düzeyinde bulunmaktadır ve çok sayıdaki nispeten küçük aracı
işletmeye göre çok daha büyük kanal gücüne sahip olma durumundadır.
Bu haliyle, doğal olarak, üretici işletme “kanal yöneticisi”
konumundadır.
- Bayileri üzerinde anket araştırması uygulanan “XYZ”
İşletmesinin kendi bayileri üzerindeki güç uygulamalarına
ilişkin bayi tutumları karma bir yapıyı ortaya koymaktadır. Bir taraftan
üreticinin sipariş verilmesinde sağladığı kolaylık, siparişler için
standart işlemlerin yapılması, siparişlerin istenilen kalitede olması,
şikayetleri çözümleme tarzı, satış koşullarında bayi serbest bırakması,
reklam kampanyaları yapması, mamullere tanıdığı garanti süresi ve
garanti kapsamındaki ve dışındaki mamullerde üretici desteği verilmesi
konularında bayiler üreticiye olumlu bakmaktadırlar. Diğer taraftan,
siparişlerin istenilen miktar ve zamanında teslimi, taşımacılıktan
kaynaklanan hasarlar, özel siparişlerin teslim ve kalitesinde istenilen
şartlara uyma, hatalı ürünleri değiştirme, yeni mamuller konusunda
eğitim verme, bayilere kurumsal kimlik kazanmaları için yapılan
uygulamalarda olumsuz ya da kısmen olumlu tutum ifade
etmektedirler. Bu alanlarda, üretici işletmenin, dağıtım kanalı
sistemindeki tüm tarafların çıkarlarına olacak şekilde kanal etkinliğini
arttırıcı yönde koordineli çalışması, etkileme stratejilerinde zorlayıcı
güce yönelmekten çok, zorlayıcı olmayan güce dayalı; ödül, vaad,
bilgilendirme, rica stratejilerine başvurularak karşılıklı anlayış ve
işbirliğini sağlaması gerekmektedir.
- Bayilerin üretici işletme ile aralarındaki çatışma kaynaklarına
ilişkin ifadelerini değerlendirilmesini de çoğunluğu olumlu olan bir
tablo ortaya çıkmaktadır. Ancak, özellikle fason imalat yapma,
üreticinin sevkiyat günü ve zamanı ile ödeme koşulları ve iskonto
oranlarının belirlenmesi uygulamalarında olumsuz tutum kendini
göstermektedir. Dağıtıcı işletmeler çok sayıda, dağınık ve finansal
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bakımdan zayıf olduklarından, olumsuz tutumların olumluya
çevrilmesinde yine kanal yöneticisi olarak üretici işletmenin çaba
göstermesi; yanlış anlaşılmaları, bayilerin yeterince ilgi veya çaba
göstermemelerinden kaynaklanan olumsuzlukları giderici bilgi
alışverişini gerçekleştirmesi; kendisinden kaynaklandığı belirlenen
konularda da tutum ve davranışım, çatışmayı ortadan kaldıracak ve
işbirliği ortamını yaratacak şekilde düzenlenmelidir.
- Üretici firmanın bayileri üzerindeki gücünü belirleme amacını
taşıyan bayi ifadelerinde tamamen olumlu görüş belirtilmektedir.
Bayilerin büyük çoğunluğunun üretici firmaya karşı kendilerini bağımlı
hissetmeleri; üretici firmanın mamullerine olan talebin gelişeceği ile
ilgili mamullerin
kârlarına olan katkılarının artacağı beklentisi
içinde oldukları görülmektedir. Mutlak olarak, olumlu tutumun
belirlendiği bu alanda, üretici işletmenin-rehavete kapılarak-mevcut
olumlu durumu sürdürecek tedbirleri zaman içinde ihmal etme hatasına
düşmemesi gerekmektedir.
Üretici firmanın pazarlama uygulamalarının başarı derecesi ve
çatışma yönetimi performansı ile ilgili bayi görüşleri de karma
bir yapı göstermektedir. Bir taraftan bayilerin çoğunluğu üretici
firmayı, güçlü müşteri tercihleri oluşturma, mamul kalitesi, teknoloji
liderliği ile satış ve promosyon uygulamaları ve fiyatlandırmada
başarılı bulmakta; mamullerle ilgili teknik servis, marka ve fiyat
konularında olumlu görüş belirtmektedirler. Diğer taraftan çoğunluk
kendi satış bölgelerinde üreticinin başka bayilerinin bulunmasına karşı
olumsuz tutum göstermekte; üreticinin, kendileri ile açık çatışma
durumlarında uyguladığı çatışma yönetimi uygulamasına da olumsuz
görüş belirtmektedirler. Ancak, serbest rekabet ortamında bayilerin
rakip bayi istememeleri sübjektif olarak-kendi bakış açılarıyla-doğal
görünse de objektif açıdan bakıldığında haklı olduklarını söylemek
güçtür. Bu konuda üretici firmaya düşen görev, bayilerini “uzmanlık
gücü” ve “ödül gücü” kullanarak daha etkili çalışmaya sevk etmek, bilgi
alışverişi ile de sübjektif bakış açılarının objektif hale getirmektir.
- Uygulama sonuçlarına ilişkin beklentilerin test edilmesinde KiKare analizinde ağırlıklı olarak anlamlı ilişkiler bulunamamış olup,
bunun küçük bir örnek kütle ile çalışılmasından kaynaklanmış
olabileceği söylenebilir. Ancak şu konularda anlamlı ilişkiler söz
konusu olmaktadır: üretici firma ile bayiler arasında açık çatışma
yaşanması durumunda, “bayilerin kendi bölgelerindeki rakip bayi
sayısı” ile “açık çatışma” arasında; “çatışma yönetimi” ile özel olarak
üretilen mamullerde yapılan hatada üreticinin malı değiştirme
konusunda güçlük çıkarması” arasında; “çatışma yönetimi” ile
“müşterilerin genellikle markaya yönelmeleri ve markaya ilişkin
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sorular sormaları” arasında ve nihayet “çatışma yönetimi” ile “özel
mamul siparişlerinde istenilen özelliklerin sorun olması” arasında. Bu
sonuncu anlamlı ilişkinin, üretici firmanın izlediği çatışma yönetimi
stratejisiyle bağlantılı olup, özel siparişlerde sorun çıkmasının bayileri
olumsuz etkilemesinden kaynaklandığı söylenebilir.
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