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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.
Multidisipliner Çalışmaları kitabımız, multidisipliner araştırmalar yapan
bilim adamlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki araştırmalar için yeni
tartışmaları canlandırmayı hedeflemektedir. Söz konusu hedefler
doğrultusunda bu iki ciltten oluşan bu kitapta edebiyat, filoloji, iktisat,
işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri hukuk, kent
çalışmaları, sosyoloji, psikoloji, tarih, turizm ve tematik konulardan oluşan
54 makale bulunmaktadır. 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. Kitabın ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda
bulunan yazarlara ve yazıların değerlendirilmesinde hakem olarak katkıda
bulunan meslektaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Abidin Temizer & İbrahim Serbestoğlu
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDE DİNLİK-BÜYÜLÜK
UYGULAMALARIN İŞLEVİ1
A Functional Approach to Religious-Magical Practices in Dede Korkut
Stories
Bilge ESİRGEN
Halk anlatıları, insanı ve toplumu anlamada başvurulabilecek tarihî
birer belge niteliği taşımaktadır. Toplumsal değerleri bünyesinde
barındıran bu kültür hazineleri içinde Dede Korkut Hikâyeleri önemli bir
yere sahiptir. Oğuz toplumunun kültürel değerlerini ortaya koyan bu
hikâyeler, bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle Dresden ve
Vatikan’da bulunan yazmalardaki bu hikâyelerin, ele geçmemiş
bölümlerle birlikte büyük bir destanın parçaları olabileceği
düşünülmektedir. Yazıya geçirildiği dönemin İslamiyetin kabulünden
sonra olması ve dinî unsurlar barındırıyor olması nedeniyle bu eserin halk
anlatılarının destandan hikâyeye geçiş aşamasına bir örnek olduğu kabul
edilmektedir. Bu eserin destandan hikâyeye geçiş sürecini yansıtan bir eser
olması, toplumsal yapı ile düşünce yapısının değişimine tanıklık ettiği
anlamına gelmektedir. Toplumsal yapı, düşünce yapısı ve kültürün diğer
tüm unsurları koşut olarak değişmektedir. Oğuzların yaşadıkları sorunların
ortaya çıkmasında ve bunların çözümlenmesinde dinlik-büyülük düşünce
yapısının etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle Dede Korkut
Hikâyeleri’ndeki dinlik büyülük uygulamaların tespiti ve bunların
işlevinin belirlenmesi, Oğuz toplumunun düşünce ve inanç evreninin
ortaya konması bakımından önemlidir.
Büyü ile doğayı denetim altına alma düşüncesi insanlık tarihi kadar eski
bir düşünce biçimidir. Günümüz ilkel toplulukları üzerine araştırmalar
yapan antropologlar, ilkel düşüncenin temellerini simgeci ve benzetmeci
düşüncenin oluşturduğunu savunur. Tehlike çığlıkları ve sessiz
işaretleşmeler, bu düşüncenin varlığına işaret eden önemli unsurlardır. Ava
sessizce yaklaşma gerekliliği, avcının taklitçi bir temele dayanan
işaretleşme ile iletişim kurmasına ve böylece benzetmeci düşüncenin
gelişmesine olanak tanımıştır. Soyut olan - taklitle anlatılması mümkün
olmadığından - somut olanla anlatılmış, bu da simgeci düşüncenin
gelişmesini sağlamıştır. Benzetmeci ve simgeci anlatım biçimlerinin
gelişmesinde çağrışım ve düşler de etkili olmuştur. Bu düşünce
Bu çalışma, IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 27-29
Nisan 2018, Paris/Fransa’da sunulmuş bildirinin genişletilmiş hâlidir.
 (Dr. Öğrt. Üyesi); Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye. bilgesirgen@gmail.com.
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biçimleriyle çevresindeki yararlı ve zararlı unsurları sınıflandırmış,
yaşamını saran rastlantılar arasında rastlantısal neden sonuç ilişkileri
kurmuştur. İşte insanın olayları bu rastlantısal algılayışı büyülük
düşüncenin temelini oluşturmuştur.2 Bu düşünce biçimiyle insan, doğayı
kendi istekleri doğrultusunda denetim altına alarak temel gereksinimlerini
karşılamış, hayatta kalmıştır.
Pek çok kültürde varlığını gördüğümüz büyü, bu güne kadar
araştırmacıların farklı açılardan ele aldığı bir konu olmuştur. E. B. Tylor
ile başlayan bu süreç, James G. Frazer ile teorik bir temele oturmuştur.
Lucien Lévy-Bruhl, Bronislaw Malinowski, Marcel Mauss gibi pek çok
araştırmacı bu teorik temel ekseninde kendi bakış açılarını ortaya koymuş
ve teoriyi geliştirmişlerdir. E. B. Tylor Primitive Cultıre adlı eserinde
sempati büyüsünden söz etmiş ve büyüyü animizm ekseninde
incelemiştir.3 Frazer’a göre büyü sahte bir bilim, verimsiz bir sanattır.4
Lévy-Bruhl, büyüyü görünmeyen bir dünyaya ait varlıklarla bağlantı
kurularak gerçekleştirilen mistik bir deneyim olarak tanımlar.5 Malinowski
büyünün, insanın yaşamsal çıkarlarıyla ilgili olan ve aynı zamanda
rasyonel çabalarının dışında kalan şeylerin, olayların tamamlayıcısı
olduğunu ifade eder.6 Mauss’a göre büyü, ilkel insanın bilimsel ve mistik
evreninin temelini oluşturmaktadır ve etkisine bütün bir grubun inandığı
bir olgudur.7 Pertev Naili Boratav, doğa unsurlarını ve yasalarını
etkileyerek, olayların düzenini değiştirerek iyi ya da kötü sonuçlar elde
etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemlerin tamamının büyü olduğunu
savunur.8 Doğanın düzeninin değiştirilebilir olduğu düşüncesi, büyünün
ilkel insanın gündelik yaşamının bir parçası hâlini almasını sağlamıştır.
Büyü, üç temel ilke üzerinde gerçekleşebilir. Bunlar benzerlik, yakınlık
(temas/bulaşma) ve karşıtlık ilkeleridir. Benzerlik ilkesi, birbirine
benzeyen unsurların birbirini etkilemesidir ve benzer benzeri doğurur
düşüncesi üzerine kuruludur. Varlığın bir benzeri üzerinde gerçekleştirilen
Alâeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik
Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi
Yayınları, Ankara 1982, 41-43, 104-110.
3
Edward B. Tylor, Primitive Culture Researches into The Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, Vol. I, John Murray, London 1920, s.
112-159.
4 James G. Frazer, The Golden Bough A Study in Magic and Religion Part I The Magic Art
and The Evolution of Kings, Vol. I, Macmillan Co., London 1920, s. 53.
5 Lucién Lévy-Bruhl, İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Çev. Oğuz Adanır,
Doğubatı Yayınları, Ankara 2006, s. 41-47.
6 Bronislaw Malinowski, Büyü Bilim ve Din, Çev. Saadet Özkal, 2. Baskı, Kabalcı
Yayınevi, İstanbul 2000, s. 74-75.
7 Marcel Mauss, A General Theory of Magic. Great Britain: Library of Congress 2005, s.
16, 63.
8 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, Bilgesu Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara
2016, s. 121.
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ve böylece varlığın kendisini etkileme esasına dayanan bu ilkeye bağlı
uygulamalar homeopatik büyü ya da taklit büyüsü olarak da adlandırılır.
Yakınlık ilkesinin temeli, birbiriyle temasta bulunmuş unsurların birbirini
etkilediği düşüncesidir ve bu ilkeyle gerçekleştirilen uygulamalar temas
büyüsü adıyla anılır. Frazer, bu iki ilkeyi, uzakta olan varlıkların
birbirlerini gizli bir sempati aracılığıyla etkilediği varsayımından doğduğu
için sempatik büyü olarak adlandırır.9 Karşıtlık ilkesi, bir varlığın karşıtı
ile etkilenmesidir ve karşıtın karşıt tarafından ortadan kaldırılması
formülü ile ifade edilir. Mauss, sempati sözcüğünün antipati kavramını da
içeriyor olmasından hareketle benzerlik ve yakınlık ilkelerinin yanı sıra
büyünün karşıtlık ilkesini de sempati yasasına dahil eder. Bu üç ilkeyi;
düşüncede ve olguda eşanlılığa, özdeşliğe ve zıtlığa eşdeğer kabul eder.10
İlkel insan, günlük yaşamını, büyülük uygulamaların temelini oluşturan bu
ilkeler doğrultusunda takındığı tutum ve davranışlarla şekillendirmiştir.
Dede
Korkut
Hikâyeleri’nde
büyülük
uygulama
olarak
değerlendirilebilecek belirgin bir örnek Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü
Boy’da görülmektedir. Bu hikâyede Konur Koca oğlu Sarı Çoban, Uzun
Pınar’a konan peri kızlarından birini kepeneği ile yakaladıktan sonra
onunla birlikte olur. Peri kızı, rızası dışında gerçekleşen ilişkinin ardından
Sarı Çoban’a bir yıl sonra gelip kendisindeki emaneti almasını ve Oğuz’un
başına bela getirdiğini söyler. Bu olay, Oğuz’un dünyayı algılama biçimi
hakkında ipuçları verir: İnsanlar, dünyayı doğaüstü varlıklarla
paylaşmakta, tıpkı diğer insanlarla olduğu gibi doğaüstü varlıklarla temasa
geçebilmektedir. Bu algılayış, bir insanın bir peri kızı ile birlikteliğini
olağan karşılamaktadır. Burada peri kızının Sarı Çoban’ı Oğuz’un başına
getirdiği bela konusunda uyarması dikkat çekicidir. Peri kızı, aslında bir su
iyesidir. Uzun Pınar’da karşılaştığı su iyesi ile birlikte olarak ona
saygısızlık etmiştir. Tabunun ihlali, cezalandırılacaktır. Nitekim bu
birliktelikten Tepegöz dünyaya gelir.
Bir yıl sonra Çoban yine aynı pınara geldiğinde bir bağanak (doğum
vakti gelmeden hayvan karnından çıkarılan yavru) bulur. Peri kızı gelir ve
çobana gelip emanetini almasını söyler ve ekler: “Oğuz’un başına ölüm
getirdin”. Çoban hatasını anlayıp sapan taşına tutar bağanağı. Çobanın taşı
değdikçe bağanak büyür. Çoban kaçar. O sırada at binip dolaşan Bayındır
Han bu belirsiz nesneyi görür. Bir yiğit inip bu nesneyi teper. Yiğit teptikçe
nesne büyür. Birkaç yiğit daha inip teper ve onlar teptikçe daha da büyür.
Aruz Koca inip teptiğinde bağanak yırtılır ve içinden tepesinde bir gözü
olan, gövdesi insana benzeyen bir oğlan çıkar.11 Çobanın saygısızlığına
9

Frazer, age, s. 52-54.
Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, Çev. Özcan Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara
2011, s. 112-120.
11 Özçelik, Sadettin, Dede Korkut Dresden Nüshası Metin Dizin, TDK Yayınları, Ankara
2016, s. 727-728.
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ceza, Oğuz’un başına bela olarak gelen bağanak büyülüdür. Yavruyu yok
etmek için gerçekleştirilen, taş atmak, tepmek gibi her girişim onun daha
da hızlı büyümesine neden olur.
Tepegöz’ün büyülü bir biçimde dünyaya gelişinin ardından
gördüğümüz bir başka büyülü nesne yüzüktür. Aruz’un sahiplenmesiyle
boya alınan Tepegöz büyüdükçe obanın çocuklarını incitmeye başlar.
Aruz, gelen şikâyetler üzerine Tepegöz’ü kovar. Bunun üzerine
Tepegöz’ün peri annesi gelir ve “Oğul, sana ok batmasın, tenini kılıç
kesmesin” diyerek parmağına bir yüzük geçirir. Bu yüzük büyülüdür.
Etkisi sözün büyülü gücüyle pekiştirilen yüzük koruyucudur ve koruyucu
güç onunla temas hâlinde olana geçer, bulaşır. Yüzüğü taktıktan sonra
üzerine gönderilen adamların attıkları oklar Tepegöz’e batmaz, vurdukları
kılıç onu kesmez ve sapladıkları mızraklar delmez. Bu yüzdendir ki
Basat’ın, Salahana Kayası’na gelip Tepegöz’ün küreğine attığı her ok
parçalanır.12 Bu örnekler Oğuz’un İslamiyet öncesi büyülü dünya görüşünü
ortaya koyan büyülük uygulamalar olması bakımından önemlidir.
Hikâyede Konur Koca oğlu Sarı Çoban’ın kepeneği ile yakaladığı bir
peri kızı ile birlikte olması, peri kızının bu birliktelikten Tepegöz’ü
dünyaya getirmesi, bağanağın her temasla daha da büyümesi, peri
annesinin Tepegöz’e verdiği yüzüğün onu yaralanamaz kılması Oğuz
toplumunun büyülük düşünce yapısını ortaya koyan örneklerden sadece
birkaçıdır. Bu örnekler, büyülük düşünce yapısının dinlik-büyülük
düşünce yapısına geçişteki izleridir.
Zamanla insanın yeryüzündeki deneyimi artmış, çevresini
anlamlandırma biçimi de bu deneyimle birlikte değişim göstermiştir. Bu
değişim toplumsal yapıya koşut olarak düşünce biçimlerine de yansımıştır.
Büyülük düşüncenin ortaya çıkıp geliştiği dönemde insan edilgen yani
olayları kavramaya çalışan bir akla sahiptir. Zamanla insan etkin yani
olaylara müdahale eder hâle gelir ancak analojik algılayış biçimi varlığını
korumayı sürdürür. Karşılaştığı unsurları daha önce oluşturduğu
sınıflandırmalara yerleştirerek kavrar. Düşünce tarihi üzerine çalışan
araştırmacılar, bu tümdengelimci düşünmeyi dinlik düşünmenin belirgin
bir biçimi olarak kabul ederler. Böylece büyülük düşünme biçimi,
şekillenmeye başlayan dinlik düşünme biçimi ile birleşerek dinlik-büyülük
düşünme biçimini oluşturur13 Geçiş toplumlarında büyülük düşünmenin
bir dönüşüm geçirdiği ve dinlik-büyülük düşünme biçimine evrilmesi söz
konusudur. Bu durumun en belirgin örneklerini dinlik unsurlarla bezenmiş
büyülük düşünme temelli uygulamalarda görmek mümkündür. Mauss’un,
sempatinin sadece büyüye özgü bir şey olmadığı, dinde de sempati nitelikli
hareketler olduğuna dair düşüncesi bu durumu destekler niteliktedir.
12
13

Age, s. 731.
Şenel, age, s. 111.
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Mauss bu düşüncesini bir baş papazın Kudüs’teki bir tapınakta
gerçekleştirdiği ayinle örneklendirir. Baş papazın kollarını yukarı kaldırıp
sunağın üzerine su serperek yağmurun yağmasını sağlamaya yönelik
gerçekleştirdiği ayin tam olarak bir sempati ayinidir. Ayini gerçekleştiren
etkenler, ayinin gerçekleştirildiği ortamın özellikleri, tapınılan şeyler,
hareketlerin törenselliği, ayine katılanların taşıdığı niyetler bu ayinin dinî
bir ayin olduğunu kanıtlamaktadır Mauss’a göre.14 Dinlik düşünme
biçiminde sempati yasasına rastlamak, düşüncenin toplumsal yapıyla
birlikte şekillenirken kendisinden önce var olduğu kabul edilen büyülük
düşünme biçiminin etkilerini beraberinde getirdiğini göstermektedir. Bu da
büyülük düşünme ilkelerinin işlevini kaybetmediği anlamına gelmektedir.
Dede Korkut Hikâyeleri’nde dinlik-büyülük düşünme biçiminin
örneklerini bulmak, söz konusu eserin geçiş döneminde yazıya geçirilmiş
olması nedeniyle mümkündür.
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu’nda tanrının kargadığı, lanetlediği
kişilere karşı takınılan tutum ve sergilenen davranış, Oğuz toplumunun
düşünce biçimini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bayındır Han her
yıl, attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirerek ziyafet verir,
Oğuz beylerini konuklar. Toy adıyla anılan bu ziyafette Oğuz beylerini
ağırlamak üzere üç otağ kurulur. Bunlardan biri ak otağ, biri kızıl otağ biri
de kara otağdır. Ak otağ, oğul sahibi Oğuz beyleri için; kızıl otağ, kızı olan
Oğuz beyleri için; kara otağ ise oğlu kızı olmayan Oğuz beyleri içindir.
Hikâye’de bu durum Bayındır Han’ın “Oġlı ḳızı olmayanı Allāh te’āla
ḳarġayupdur; biz daḫı ḳarġaruz”15 sözü ile açıklanır. Bayındır Han, oğlu
kızı olmayanların kara otağa oturtulması, altına kara keçe döşenmesi,
önüne kara koyun yahnisi getirilmesi emrini verir. Bu emir, törenin
sürekliliğinden sorumlu olan ve siyasî erkinin kaynağını bizzat Tanrı’dan
alan Han Bayındır’ın emridir ve Han Bayındır bu emirle Dirse Han’ı
siyasi, politik ve sosyal bağlamda lanetleyerek topluluktan dışlama/sınama
sürecini başlatmakta, tetiklemektedir.16 Bu emir doğrultusunda Dirse
Han’ın kara otağa oturtulup altına kara keçe döşenmesi, kara koyun yahnisi
ile ağırlanması lanetin bulaşmasını engelleme amacıyla gerçekleştirilen bir
uygulamadır. Lanet bulaşıcıdır ve önlem alınmadığı takdirde topluluğun
diğer üyeleri de bu tehdit altındadır. Bu dinlik-büyülük uygulamanın
gerçekleştirilmesi emrini verenin Bayındır Han olması da dikkate değerdir.
Han Bayındır, bu uygulamayla toplumsal değerlerin ve kurumların
sürekliliğini sağlamaktadır.
Kargamak fiili hor görmek, beddua etmek, lanetlemek anlamlarında
kullanılan bir fiildir. Beddua sözcüğünün yerine de kullanılan lanet
14

Mauss, age, s. 66.
Özçelik, age, 27.
16 Mehmet Aça, “Lanetin Kuşatmasında Bir Adam: Dirse Han” Lânet Kitabı, Ed. Emine
Gürsoy Naskali, Kitabevi, İstanbul 2009, s. 170.
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sözcüğü, Allah’ın bağış ve merhametinden uzak olma anlamını taşıyan
dinlik bir terimdir. Hadislerde, genellikle insanlar arasındaki huzur ve
güveni bozarak toplumsal düzeni olumsuz etkileyen davranışların lanet
konusu olduğu bilinmektedir.17 Tanrı tarafından lanetlenmiş kişilerin
uğursuz olduklarına, işlerinde başarısız olduklarına inanılmaktadır.
Lanetlenmiş olanların ilişki kurdukları kişilere uğursuzluk getirdiği
bilinmektedir.18 Bu nedenle lanetlenmiş kişilerden kaçınmak, kendileriyle
yakınlık/temas
yoluyla
geçebilecek/bulaşabilecek
uğursuzluktan
korunmak için önleyici bir tutumdur. Buna ek olarak toyda, Allah’ın
lanetlediği kimselerin olumsuzluğu, kara ile sembolize edilen otağ, keçe
ve koyun yahnisi ile ağırlanması yoluyla önlenmektedir. Otağların
renklerinin sembolik anlamları olduğu açıktır. Temelini sembolik
düşüncenin oluşturduğu büyü, kaçınma ve uygulama olmak üzere tutum ve
davranışla gerçekleştirilmektedir. Böylece topluluğun güvenliği sağlanmış
olur.
Dede Korkut Hikâyeleri’nde çocuksuzluğun çaresi, lanetin
kaldırılmasındadır. Dirse Han, “Bu tuhaflık bana ya bendendir ya
hatundandır.” diyerek çocuk sahibi olamayışının, lanetin kaynağını
bulmaya çalışır. Tuhaflık, çocuk sahibi olamamanın bağlandığı olumsuz
bir etkinin, uğursuzluğun ifade biçimidir. Bu etkinin ortadan kaldırılması
kurban vermek, Oğuz beylerini bir araya getirmek, açları doyurmak,
çıplakları donatmak, borçluyu borcundan kurtarmak, tepe gibi et yığdırıp
göl gibi kımız sağdırarak bir ulu ziyafet düzenlemek ve dua istemekle yani
dinlik-büyülük uygulamasıyla mümkündür. Kurbanın doğaüstü bir güç ile
ilişki kurarak olumsuzlukları ortadan kaldırmayı, kötü güçleri
uzaklaştırmayı amaçladığı bilinmekte ve kimi zaman bir ziyafetin parçası
olarak tanrının da davet edildiği bir birlikteliği temsil etmektedir.19 Bu
yönüyle kurban, hem büyülük hem de dinlik ritüellerde bir araç olarak
kullanılagelmiştir. Nitekim burada da kurbanın lanetin ortadan kaldırılması
beklentisi ile sunulduğu görülmektedir. Gidişatı değiştirebilmek, böylece
çocuk sahibi olmak düşüncesi büyülük düşünce biçiminin izlerini
taşımaktadır. Açları doyurmak, çıplakları giydirmek, borçluyu borcundan
kurtarmak, ulu ziyafet vermek gibi uygulamalar günlük yaşamın
alışılagelmiş düzeni içinde gerçekleştirilen uygulamalar değildir. Doğal
düzeni istekleri doğrultusunda değiştirme amacını taşıyan bu girişim, İç
Oğuz ve Taş Oğuz beylerinin çağrıldığı, el açıp dua edilerek dinlik nitelik
de kazandırılan bir ritüel eşliğinde, bir ziyafetle pekiştirilir.

M. Kâmil Yaşaroğlu, “Lanet”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 27, Türkiye Diyanet Vakfı
Vakıf Yayınları, İstanbul 2003, s. 101.
18 Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 5. Baskı, İstanbul 2010,
s. 286.
19 Fatma Sevinç Erbaşı, Hititlerde Öteki Kurban ve Büyü Cenaze ve Diğer Ritüeller,
Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul 2013, s. 34-41.
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Çocuk sahibi olmak için başvurulan uygulamalar arasında köprü
yaptırmak ve adak vermek dikkat çekmektedir. Bu örneklerden birini,
avdan dönen Dirse Han’ın yanında oğlunu göremeyen annenin ağlayarak
onu dünyaya getirmek için neler yaptığını anlatırken öğrenmekteyiz:
“Kuru kuru çaylara köprücükler yaptım,/ Kara giysili dervişlere adaklar
verdim./ Aç görsem doyurdum,/ Çıplak görsem donattım./ Tepe gibi et
yığdım,/ Göl gibi kımız sağdırdım./ Dua ile bir oğul güçlükle buldum.”20
Çocuk sahibi olamayışın sebebi Allah’ın kargamış olmasıdır ve bu durum
çeşitli pratiklerle desteklenen dua ile ortadan kaldırılmaktadır. Kuru çay
üzerine köprü yapmak, karşı büyü uygulamalarında günümüzde varlığını
koruyan köprü üzerinden geçme uygulamasını hatırlatmaktadır. Lanetin
kaldırılması için kara giysili dervişlere adaklar adanmıştır. Benzer bir
durum Kazan Beg Oğlu Oruz Beg’in Tutsak Olduğu Boy’da karşımıza
çıkar: “Kuru kuru çaylara köprü yaptım, kara giysili dervişlere adak
verdim, yanıma baktığımda komşuma iyi baktım, umanına usanına
(beklentisi olana) aş yedirdim, aç görsem doyurdum, çıplak görsem
donattım. Dilek (dua) ile bir oğlu güçlükle buldum.”21 Adağın ilahi takdiri
değiştirmeyeceği gerçeği hadislerle desteklenmiş, aksi bir niyetle adak
adamak dinen yasaklanmıştır.22 Buna rağmen çocuk sahibi olmak için
türbe ve yatırlara adak verme, Anadolu’da günümüzde de karşılaştığımız
dinlik-büyülük bir uygulamadır. Bu tür uygulamalar toplumsal ve kişisel
baskılardan kurtulma işlevini23 yerine getirmektedir.
Bir diğer dinlik-büyülük uygulama sağaltma amacıyla gerçekleştirilir.
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu’nda Dirse Han, avda, yiğitlerinin
söylediklerine inanarak oğlunu öldürmek ister fakat sadece yaralar. Boğaç
Han’a bir boz atlı Hızır yardım eder. Üç defa yarasını eliyle sıvazlar ve
“Sana bu yaradan, korkma oğlan, ölüm yoktur. Dağ çiçeği ananın sütüyle
senin yarana me[r]hemdir.”24 der ve kaybolur. Boğaç Han’ın annesi, kırk
cariyesinin devşirdiği dağ çiçeğini kanla karışık sütü ile birlikte oğlunun
yarasına sürer. Obaya vardıklarında oğlanı hekimlere ısmarlarlar. Halk
hekimliğine yönelik gerçekleştirilen bu uygulamanın dinlik boyutunu
Hızır oluşturmaktadır. Yaranın üç kez Hızır’ın eliyle sıvazlanması,
Hızır’ın bünyesinde bulunan gücün temas yoluyla yaralıya bulaşmasını
sağlamaktadır. Bu işlem üç kez tekrar edilerek pekiştirildikten sonra
yaraya uygulanacak olan ilacın içeriği bildirilir: Dağ çiçeği ve annesinin
sütü Boğaç’ın yarasına merhemdir. Büyü uygulamalarında kullanılacak
Özçelik, age, 630.
Age, s. 688.
22 Ahmet Özel, “Adak”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 1, Türkiye Diyanet Vakfı Vakıf
Yayınları, İstanbul 1988, s. 338-339.
23 Halk biliminin işlevsel çözümleme modelleri hakkında bilgi için bkz. Özkul Çobanoğlu,
Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayınları, 5. Baskı,
Ankara 2010.
24 Özçelik, age, s. 631.
20
21
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unsurların niteliği önemlidir. Dağ çiçeğinin etkisi, insan ayağının
değmediği bir yerde bulunması ve böylece herhangi bir temasa maruz
kalmaması dolayısıyla daha güçlü olmalıdır. Dağın yüksekliğinin tanrıya
yakınlığı sembolize ettiği de hatırlanmalıdır. Çiçeğin gücü, tanrıya
yakınlığı ölçüsünde artabilir. Boğaç’ın annesinin sütü hem içerdiği mana
hem de doğumundan sonra beslendiği, hayatta kalmasını sağlayan bir
unsur olarak yeniden doğumu simgelediğinden bu uygulamanın önemli bir
parçasıdır. Bu ilaç ile Boğaç, sembolik olarak yeni doğduğu ana geri
dönecek, içinde bulunduğu zaman sıfırlanacak ve böylelikle yarası
iyileşecektir. Böylece babasının yiğitleri tarafından üzerinde oluşturulan
baskıdan dinlik-büyülük bir uygulamayla kurtulacaktır.
Dede Korkut Hikâyeleri’nde alkışlar ve kargışlar da dinlik-büyülük
uygulamaların sözlü biçimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
uygulamalarda sözün gücü ön plandadır. Sözün büyülü gücüne inanmanın
temelini, simgeci ve benzetmeci düşünce biçimi oluşturmaktadır.25 Söz
hem dinlik hem de büyülük uygulamaların bir parçası olarak
kullanılagelmiştir. İnsanlar çağlar boyunca ayinlerinde poetik sözlü ifade
biçimleri olarak alkışları kullanmışlardır.26 Alkışlar sözün gücünün
yoğunlaştırılmış formları olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Sözün büyülü gücünün ifadesi olarak alkışlarda ve kargışlarda, emir
kipinin kullanımı öne çıkmaktadır. Emir kipi, insanın kendisinin dünyanın
en güçlü varlığı olduğuna inandığı düşünce biçiminin ifadesi gibidir. Dirse
Han Oğlu Boğaç Han Boyu’nda Dirse Han’ın eşi oğlunu yaralı hâlde yatar
bulduğu Kazılık Dağı’na kargışta bulunur: “Kazılık Dağı, akar senin
suların, akar iken akmaz olsun./ Biter senin otların, Kazılık Dağı, biter iken
bitmez olsun./ Kaçar senin geyiklerin, Kazılık Dağı,/ Kaçar iken kaçmaz
olsun, taşa dönsün.”27 Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Kazan
Han, Karaca Çoban’ın anlattıkları üzerine “Ağzın kurusun çoban!/ Dilin
çürüsün çoban!/ Kadir senin alnına bela yazsın çoban!”28 diyerek kargışta
bulunur. Bu örneklerde emir kipi; erk sahibi olmayı, otoriteyi işaret eder
görünmektedir. Söz aracılığıyla edinilen bu erk, doğanın gidişatını
değiştirebilecek niteliktedir. Boyu uzun Borla Hatun’un, “Senin etinden,
oğul a yiyeyim mi, yoksa sası dinli kâfirin döşeğine gireyim mi? Ağan
Kazan’ın namusunu batırayım mı, nasıl edeyim oğul hey?” diyerek Sögli
Melik’in kendisini bulmak için oğluna yapacaklarını anlattığında Oruz’un,
annesini “Ağzın kurusun ana, dilin çürüsün ana!”29 diyerek kargışlaması
da bu yüzdendir. Borla Hatun’un bu sözleri dile getirmesiyle
Şenel, age, 108-110.
Ali Duymaz, “Sihir Şiirlerinin Bir Türü Olarak Alkışlar”, Millî Folklor, Yıl: 12, S. 45,
Bahar 2000, s. 15.
27 Özçelik, age, 631-632.
28 Age, 643.
29 Age, 645-646.
25
26
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gerçekleşmesi neredeyse aynı şeydir. Oruz bu sözlerin gerçekleşmesini
yine sözle, annesine yönelttiği kargışla engellemeye çalışır. Bu örneklerde
kargışların rolü, hem toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak hem de
değerlere, toplumsal kurumlara ve törelere destek vermektir.
Dede Korkut, boyların sonunda boy boylayıp soy soylarken alkışta
bulunur. Kimi boyların sonunda hayır dua etmek anlamına gelen yom
vermek ifadesi kullanılmaktadır. Ancak bu bölümlerdeki dua ifadelerinin
doğrudan tanrıya yönelik olmadığı, alkış niteliği taşıdığı görülmektedir.
Dede Korkut’un elinde kopuzuyla icra ettiği bu bölüm, duadan çok doğayı
ve günlük yaşamı denetim altına almaya/korumaya yönelik büyülük bir
uygulamanın sözlü hâlidir:
“Sarsılmaz kara dağların yıkılmasın!/ Gölgelice koca ağacın
kesilmesin!/ Kanlı akan görklü suyun kurumasın!/ Kanatlarının
uçları kesilmesin!/ At koştururken ak boz (apak) atın
tökezlemesin!/ Çarpışırken kara 9olat uz kılıcın körelmesin!/
Dürtüşürken ala mızrağın ufalmasın!/ Ak sakallı babanın yeri
uçmak olsun!/ Ak saçlı ananın yeri cennet olsun!/ Hakk’ın
yaktığı çıran yana dursun!/ Kadir Tanrı seni namerde muhtaç
eylemesin!”30
Önceleri büyülük bir uygulamanın sözlü formülü olan bu alkışlar,
İslamiyetin kabulü ile Hakk ve Kadir Tanrı ifadelerini bünyesine alarak
dinlik-büyülük bir nitelik kazanmıştır.
Ad verme, sözün gücünü işaret eden bir olaydır. Ad, yalnızca toplumsal
ve bireysel kişiliği değil aynı zamanda kişinin tinsel varlığını, büyülü ve
gizemli gücünü ifade eden bir simgedir.31 Dede Korkut’un Dirse Han Oğlu
Boğaç Han Boyu ile Bay Böre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Boyu’nda baş kesip
kan döken kahramanlara bir törenle Boğaç ve Bamsı Beyrek adlarını verişi,
simgeci ve benzetmeci düşüncenin izlerini taşımaktadır. Özellikle Bamsı
Beyrek’e ad verme ayininde “Ünümü anla, sözümü dinle, Bay Böre Beg!/
Allah taala sana bir oğul vermiş, bağışlasın!/ Büyük bayrak taşıdığında
Müslümanlar arkası olsun!/ Karşı yatan kara karlı dağlardan aşmak istese/
Allah taala senin oğluna aşıt versin!/ Kalabalık kâfire girdiğinde/ Allah
Taala senin oğluna fırsat versin!/ Sen oğlunu Bamsam! diye seversin;/
bunun adı Boz Aygırlı Bamsı Beyrek olsun!/ Adını ben dedim, yaşını Allah
versin!”32 diyerek alkışta bulunur. Allah’tan gerçekleştirilmesi
dilenenlerin, “Bunun adı Boz Aygırlı Bamsı Beyrek olsun!” ifadesine
benzer bir kararlılık/kesinlik içeren emir kipi ile kurulması da dikkat
çekicidir.
30
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Sözün gücünün ön planda olduğu bir başka dinlik-büyülük uygulama
Bay Böre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Boyu’nda görülmektedir. Deli Karçar,
kendisinden kız kardeşi Banu Çiçek’i Bamsı Beyrek’e isteyen Dede
Korkut’a öfke ile hamle eder ve kılıcıyla vurmak ister. Dede Korkut
“Vurursan elin kurusun!”33 der demez Allah’ın emriyle Deli Karçar’ın eli
yukarıda asılı kalır. Eserde bu durum Dede Korkut’un velayet sahibi
olmasıyla, bu nedenle duasının kabul olmasıyla açıklanmaktadır. Deli
Karçar, Dede Korkut’a elini sağaltması koşuluyla kız kardeşini Beyrek’e
vereceğini söyler. Bunun üzerine Dede Korkut dua eder ve Deli
Durmrul’un eli Allah’ın emriyle eski hâline döner. Bu uygulamanın
değerlere, toplumsal kurumlara ve törelere destek verme işlevine sahip
olduğu görülmektedir. İslam inancıyla birlikte velayet sahibi kimselerin
gerçekleştirdiği bu tür büyülük uygulamalar keramet olarak anılmaya
başlanmıştır. Kerametler Tanrının yardımıyla gerçekleşmektedir. Bu
nedenle kerametin, uygulayıcısının imanı ve Tanrı buyruklarına uymasına
koşut olarak etki gösterdiğine inanılmaktadır.34 Toplumsal yapının ve
düşünce biçiminin değişimiyle birlikte, gücünü doğaüstü varlıklardan alan
büyü, gücünü Tanrı’dan alan ve keramet ile mucize olarak anılan yeni
kollar üretmiştir.
İnsana, doğayı istekleri doğrultusunda şekillendirme olanağı
sunduğuna inanılan büyü, tarih öncesi çağlardan bu güne ulaşan bir
düşünce mirasıdır. Avcı-toplayıcı toplulukların doğayı simgeci ve
benzetmeci algılayışı temelinde gelişen büyülük düşünce, toplumsal
yapının değişimine koşut olarak dinlik-büyülük düşünce biçimine
dönüşmüştür. Büyülük düşünce yapısı ile dinlik düşünce yapısı arasında
bir geçiş aşaması özelliği taşıyan bu düşünce biçiminin Türk kültüründeki
en belirgin örneklerini bir geçiş dönemi ürünü olarak ele alınan Dede
Korkut Hikâyeleri’nde görmek mümkündür.
Dinlik-büyülük düşünce, kendisini doğadaki en güçlü varlık olarak
algılayan insanın tarım toplumuna geçişiyle birlikte doğayı kendisinden
daha güçlü bir varlıkla paylaştığı düşüncesiyle biçimlenir. Dinlik düşünce,
kendisinden önceki düşünce biçiminin ilkeleri üzerine temellenir. Dede
Korkut Hikâyeleri’nde gerek büyülük düşünce temelli peri kızı ile birlikte
olma, tabunun ihlali anlamına gelen bu ilişkiden olağandışı bir canlı
dünyaya getirme, bu canlıyı tılsımlı bir nesne ile koruma gibi örneklerde
gerek dinlik büyülük düşünce temelli lanet ile çocuk sahibi olamama,
lanetin kaldırılmasıyla çocuk sahibi olma, ölümcül bir yarayı sağaltma,
savunmacı ya da önleyici nitelikteki kargış, ad verme gibi örneklerde
büyünün Oğuz toplum hayatında bazı sorunların ortaya çıkması ve
33
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çözülmesinde etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca bu uygulamalarda
folklorun değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme ile
toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için bir kaçıp kurtulma
mekanizması olma işlevleri görülmektedir. Oğlu kızı olmayanın lanetinden
korunmak için gerçekleştirilen ve Deli Karçar’ın Banu Çiçek’i Bamsı
Beyrek’e vermeye razı olmasını sağlayan uygulamalar ile Dedem
Korkut’un boyların sonunda alkışlarda bulunması toplumu bir arada tutan
unsurların güçlenmesini sağlamakta; değerlere, toplum kurumlarına ve
törelere destek verme işlevini taşımaktadır. Boğaç Han ve Oruz Beg’in
dünyaya gelmeleri ile Boğaç Han’ın iyileşmesi için gerçekleştirilen
uygulamalar ve türlü olumsuzluklardan kaçınmak/korunmak için edilen
kargışlar toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma işlevini yerine
getirmektedir.
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NOTHING:
HEIDEGGER’S NOTHING AND ITS REVELATION IN HAMSUN
NOVELS
Deniz KUNDAKCI
Ex nihilo nihi fit
(Nothing comes from nothing)
Traditional Metaphysics
Human being is... the shepherd of Being!
Heidegger
1. Introduction: A Discussion on Historical Evaluation of
Heidegger and Nothing
Thinking on Nothing is a metaphysical way of thinking. Despite there
have been many discussions on the concept of nothing through the history
of philosophy, these have not entered into the questions on the Being and
Nothing, as Heidegger stated. Thus, under this section, it will be first tried
to expose the features and historicity of the questionings on nothing
through the classification made by Heidegger and then, to understand the
nature of nothing in terms of the emergence of the Being.
Before getting into the discussion, it will be helpful to remind that
Heidegger mentions two types of questioning on nothing; first one already
accepts the wanted (i.e. nothing) and makes a certain determination on it,
while the second approach rejects it. For instance, according to Heidegger,
science and logic neither know anything about “nothing” nor they want to
learn anything about it.1 Thus, they have exhibited the second approach,
because science’s questioning always directs to a thing (object) and science
cannot accept nothing as a questioning object since nothing is not-existent.
As a science person, and as an existent among other existents, humans head
to the existent itself and perform scientific activity in this given
atmosphere. In this case, human surrenders to the existent itself in a limited
way as a condition to reveal the existent.2 In this sense, nothing, which
cannot become object, is not taken seriously and excluded in a quite wide
frame. This exclusion brings a presupposition [or a pre-judgment] about
nothing.
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Science does not want to know anything about Nothing, leaves it by
claiming that nothing is “not an existent”; ergo, it is almost prohibited to
think about nothing.3 As stated by Heidegger, with such an approach, it is
illogical to talk about nothingness and whoever talks or acts illogical, he
then creates an unscientific impression.4 Nothingness is the unreachable
for all sciences in principle, and who talks about it, will experience an
explicit or implicit suspicious approach.5 Accordingly, it is clear that the
approaches of logic and science against nothing are similar and associative.
On the grounds of logic, we find nothingness as the negation of the
existent and named as a contradiction, causing the nothing to be accepted
as meaningless. The contribution of logical positivists to the creation of
contemporary science methodology regarding the meaninglessness of
metaphysical concepts and theorems is non-negligible.6 One of the most
important representatives of logical positivist school, Rudolf Carnap
claims in his article “The Elimination of Metaphysics Through Logical
Analysis of Language” that since all expressions have only empirical or
factual content, metaphysical expressions actually knows nothing because
metaphysical expressions do not state empirical propositions. They cannot
be reduced to the given because they cannot define existing or non-existing
phenomenon.7 Thus, according to Carnap, metaphysician expresses
something as an artist, but tells nothing, he is meaningless.8
At this point, we may come up with a question: “So, what is the function
of metaphysics as Carnap believes?”. According to Carnap, metaphysics
indicates general attitudes of a person against life, trying to formulate a
type of information that empirical sciences cannot reach. It is the
expression of an attitude consisting of words, laid together, meaningless
because they say nothing. Metaphysics can be described as an activity type
enlarging our knowledge quantitatively, not as a scientific type of
information. According to Carnap, nothing, and questions and answers
about nothing within the conceptual sample of metaphysics, like
metaphysics itself, are self-meaningless.9

3
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Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, (tran.Gregory Fried and Richard Polt),
Yale University Press, New Haven & London 2000, p. 25.
5 Heidegger, Martin. Introduction to Metaphysics, p. 27.
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On the other hand, according to Heidegger, nothing has a characteristic
beyond an ordinary negation as defined by logicians like Carnap, and it can
exhibit itself from a different view than this point where science and logic
cannot talk about. Heidegger in fact, delivers the clues of the origin with
the idea that first of all, philosophy does not manifest itself from science
and that it does not have a similar pattern like science, and accordingly,
philosophy has totally different patterns and sphere of interest.10 The
attitude of the science, which is to objectify all concepts and examine them
by turning them into things, actually has a danger of converting Nothing a
work stuck on the limits of the existent, as in the case of the Being. Since
philosophy is an endeavor based on the mysterious grounds of freedom,
which we define as leap, or one of the few autonomous creative
possibilities11, in periods where ancient Dasein (human existence –
possibility) needed, it appears as a creative activity again, and gives a
different dimension to the discussions ın nothingness.
At this point, we end up with the phenomenological questioning, the
second one Heidegger mentions about discussions on nothing, which does
not depend on object experience, and which aims at finding the wanted as
pure. In this sense, nothing emerges at a moment where Dasein is
connected to the existent, and where it is lost in the field of existents. As
Heidegger explains, it emerges at the moments of tediousness.12 Such deep
tediousness, as Heidegger states, drags human into a strange negligence.13
This strange excitement is a way to contact a nothing, which is away from
a simple negation, and a conceptual nothing, and emerging itself as
released free from all of its mysteries. Nothing reveals with an excitement
and tediousness having the grounds of dread: “Dread reveals nothing.”14
According to Heidegger, we get into negligence in a moment of dread,
which is a moment of derailment at the middle of Dasein, where there is
no grounds left and where the loss of existents tortures us, horrifies us.15
Such moment of dread is a process leaving only the subject vulnerable and
torturing only the one who feels dread. In such dreadful experience where
nothing emerges and as defined by Heidegger, where any “there exists”
expressions disappear, not the existent or object but the existence comes to
light. In such rare moments, nothing reveals itself as the possibility of
human existence. Human’s weakness against nothing prevents human from
going beyond the existent and as in Heidegger’s definition of philosophy,
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reaching a leap, in other words, letting themselves into nothing, by their
own free will. Heidegger explains it as follows;
The beholdenness of existence to no-thing on the basis of hidden
dread makes man the placeholder of no-thing. We are so finite
that we are not even able to bring ourselves face to face with nothing by our own will and resolve.16
As understood from here, human is not willing to embrace nothingness
or dread, but the dread revealing nothing is always there, and as Heidegger
says, it only sleeps.17 This is because of the fact that it is one of the hardest
voluntary works for a human to do, to detach from something familiar and
getting into an unfamiliar process, in other words, facing with nothingness
at the state of dread, and to turn something familiar into unfamiliar to
question his/her self. For this reason, talking about nothing always brings
an unfamiliar state of fear together.
We may open a little parenthesis here and try to look through
Heidegger’s evaluation of the relation between Nothing and Being, from
an external perspective. While establishing the relation between Nothing
and Being, Heidegger does not base that on a contrasting relation like
traditional philosophies do. Contrary to the understanding claiming
“Nothing comes from nothing” and representing nothing as a simple
negation of the existent, Heidegger believes that existing can happen after
letting into the nothing, and talks about nothingness, not talked about
before or somehow forbidden to be mentioned. As it can be remembered,
what Derrida did while criticizing all logos-centered traditional
philosophical approaches, primarily of Plato and Hegel, was similar to
Heidegger’s efforts. Undoubtedly, Derrida targets to reveal the
contradictions, not to pass over each other by reduction, as the
deconstruction requires. It is prone to face and prick up its ears to the
oppositions such as mind and body, intelligence and emotions, or
singularity and plurality, but not to reduce one of them to the other by
establishing an oppressive hierarchy. In this sense, it can be stated
according to Derrida that each term in a contradiction they are the “other”
for each other and each “other” and that difference (otherness) only
expresses absolutely impossible to be reduced, meaning, cannot be
eternally reduced.18 Accordingly, we see that Heidegger also avoids, very
carefully, establishing binary oppositions like being/non-existence and
explaining non-existence as the “absence of being”. At this point,
Heidegger also diverges from logos-centered traditional metaphysics
approach. Like Derrida, Heidegger’s dealing with a certain hierarchy in
16
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philosophy,19 rejects sole “hierarchical rating” as criticized by John Dewey
many times, 20 and expresses that Being needs Nothing to unveil.
Heidegger, at a point where he criticizes Christian dogmatism, he criticizes
it by stating that such understanding gives Nothing a meaning as there is
absolutely no Existent except for the God [or the being] and makes it a
counter concept against the God. In this way, he summarizes his view for
traditional binary opposition.21 Thus, according to Heidegger, nothing is
not an opposition to understand the concept of God but it is an important
verge.
Until now, we have tried to observe the nature of the concept of nothing
and its consideration in Heidegger. As stated before, for Heidegger,
philosophy was not created from science and it does not have a similar
pattern like science. According to him, only poetry has a similar system
with philosophical thinking system, although not identical. Hence, again
according to Heidegger, apart from a philosopher, only a poet can talk
about nothing, not a science person; because Heidegger believes that the
essential superiority of the spirit can have an effect only in poetry. 22 For
this reason, apart from a philosopher, only a poet or a novelist of poetic
words can enlighten all aspects of Heidegger’s concept of nothing. For that
purpose, we will try to bring light to the nature of nothing through some
passages from Knut Hamsun, a famous author mentioned by Heidegger on
his speeches on nothing.23
2. Hamsun and Nothingness
Nobel literature laureate Knut Hamsun was criticized by Frankfurt
school philosophers, primarily by Leo Lowenthal, of using an irrational
naturalism as the basic motive in his novels, characterizing “nature, blood
and earth” depiction, which is found at the ideological background of
“heroic-folkish realist” administrations at the beginning of the 20th century
who had the authoritative view; and blamed of legitimizing the fascist
ideology.24 When evaluated independent from all that political
Jacques Derrida, “Plato’s Pharmacy”, Toplumbilim, issue 10, İstanbul 1999, p. 73.
John Dewey, The Essential Dewey, Pragmatism, Education and Democracy, Indiana
University Press, Indianapolis 1998, p. 77.
21 Heidegger, What is Metaphysics? p. 42.
22 Heidegger, Introduction to Metaphysics, p. 28.
23 Heidegger, in Introduction to Metaphysics, mentions on some pages Hamsun as a poet
and that Hamsun can be the only one able to talk about nothing, apart from a philosopher.
See, Heidegger, Introduction to Metaphysics, p. 27, 28.
24 Deniz Kundakci, “Language as a Political Means: Knut Hamsun Example”, Logic,
Mathematics, and Philosophy, IX. National Symposium: Language as a Communication
Tool of Thinking, in Literature, Science, Art and Philosophy, Izmir 2011, p. 245. (In that
study, the general focus was on naturalist language of Hamsun against enlightenment and
its role on the understanding of authoritarian world views and Hamsun’s works were
interpreted more with a political view point.)
19
20

18 | Heidegger’s Nothing and its Revelation

background, Hamsun’s novels has a deep search for a meaning and
nothingness is a theme worked on implicitly, sometimes explicitly, but
always extensively. For instance, in his work Look Back on Happiness, one
middle aged fantasy man, tired of metropolitan city, full of uneasiness so
much that he feels nothingness, Knut Pedersen [i.e. Hamsun himself]
expresses the situation as follows;
More lightning and thunder and torrential rain; it felt as though
the near-by echo had slapped me, reverberating a hundred times
through me. Never mind. I have read about many battles and been
in a rain of bullets before this. Yet in a moment of sadness and
humility in the presence of the powers about me, I weep and
think: "Who am I now among men? Or am I lost already? Am I
nothing already?" And I cry out and call my name to hear if it
still lives. 25
As seen above, the feeling of nothingness slowly emerges at the
moment of dread experienced by Knut Pedersen, and as stated by
Heidegger, at that moment Pedersen gets the feeling of being lost and sinks
into negligence, and experiences derailment of self-right in the middle of
existing. He feels weak s deeply in front of his nothingness that he could
go beyond the existing by taking loud and even screaming his own name,
from his state of nothingness. At such moments where the existing loses
balance, the effort of the hero, Pederson, to break the deep silence is
absolutely the clear evidence to the deep presence of nothing. Heidegger
says that we become tongue-tied in front of dread, when he speaks of
nothing, and adds that our effort to break the silence with random words in
the terror of dread, is only an evidence to the existence of Nothing.” 26
Pederson’s effort to realize his existence through the state of emptiness he
experiences in the terror of dread, and doing this by soliloquizing, is an
indicator of the presence of nothing at that moment. Look Back on
Happiness’s Pedersen, as foreseen by Heidegger, is trying to realize his
existence by breaking that silence.
In Hunger, Hamsun’s masterpiece, which brought him fame among
literature communities and to which he owns his popularity in present day,
he deals with the poverty and misery of a young man, who tries to survive
by earning from the articles he writes but cannot, evicted from his room
and living on streets. The protagonist, penniless and homeless, expresses
his desperation with these words:
I was, had already forgotten the very look of happiness… I met
with the most singular annoyances from all quarters. I could not
25
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sit down on a bench by myself or set my foot any place without
being assailed by insignificant accidents, miserable details, that
forced their way into my imagination and scattered my powers to
all the four winds. A dog that dashed by me, a yellow rose in a
man's buttonhole, had the power to set my thoughts vibrating and
occupy me for a length of time. 27
As seen here, what the protagonist lives through, as highlighted by
Heidegger many times, is the state of existent’s losing all balance in
dread.28 Now, only pure Dasein, not holding onto anything in that startling
moment, still exists.29 This can be so powerful that instead of disturbing
the silence by throwing random words to the emptiness of the terror of
dread, some never-ending voices can be heard in that maddening silence:
And the great spirit of darkness spread a shroud over me…
everything was silent--everything. But up in the heights soughed
the everlasting song, the voice of the air, the distant, toneless
humming which is never silent.I listened so long to this ceaseless
faint murmur that it began to bewilder me; it was surely a
symphony from the rolling spheres above. Stars that into ne a
song...30
In Hamsun novels, nothing reveals itself with the help of dread and
terror and sometimes, of a nonsensical emptiness. Protagonists generally
sink into apathy within the plot: “A swarm of tiny noxious animals had
bored a way into my inner man and hollowed me out.” 31
In his most successful works like Hunger and Pan and Look Back on
Happiness, Hamsun’s protagonists incessantly appear in a state where
there is nothing left to stand upon, where the existent is lost and with a
tortured soul. As mentioned by Heidegger, when human takes a road by
listening to the voice of the being, and moves with the excitement
addressing to the self, then human can start to learn the Being experience
within Nothing.32
Thanks for the lonely night, for the hills, the rush of the darkness
and the sea through my heart! Thanks for my life, for my breath,
for the boon of being alive to-night; thanks from my heart for
these! Hear, east and west, oh, hear. It is the eternal God. This
silence murmuring in my ears is the blood of all Nature seething;
27

Knut Hamsun, Hunger, (trans. George Egerton), Guterberg Ebook, New York 1921, p.
12.
28 Heidegger, What is Metaphysics? p. 36.
29 Heidegger, ibid. p. 35.
30 Hamsun, Hunger, p. 25.
31 Hamsun, Hunger, p. 12.
32 Heidegger, What is Metaphysics? p. 50.
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it is God weaving through the world and me. I see a glistening
gossamer thread in the light of my fire; I hear a boat rowing
across the harbor; the northern lights flare over the heavens to the
north. By my immortal soul, I am full of thanks that it is I who
am sitting here! 33
Lieutenant Thomas Glahn from Pan, listens to the Being when it calls
out and experiences the Being within Nothing, or as Heidegger names it,
the miracle of miracles, and then, feels the deep peace and tranquility of
feeling the human Dasein. This situation reminds us watchword by
Heidegger, which can be interpreted as “not be afraid of the fear”. Glahn
has experienced the touch of earth and the most secret sides of the existence
of the being, and not surrendered to a limitation or a conviction by the
existent itself. In this sense, Glahn would be announced as a brave man for
sure, because he had the power to endure the nothing. He is brave, because,
if we get inspired by Heidegger we might say that, the protagonists of
Hamsun novels prefer sacrificing themselves for the truth of the Being
within the Being, instead of figuring out the existent from the existent. 34
This is possibly why they are courageous, because they could learn, even
partially, to confront such self-sacrifice; because they could lead humans
to such thinking by exciting the inner person. Hence, Hamsun’s
protagonists become evidently distinct from modern individuals who are
afraid of listening to the experience of being because of their passion to act
within the chains of calculations and logic. The frightening face of Hamsun
novels is the modern individual; ergo, natural individuals of country life
with nimble feelings are praised in his novels instead of rational but
corrupted modern city person, while science is trivialized for its
meaningless and calculating nature. With no doubt, although Heidegger
states that science cannot lead to experiencing the question of Being and
Nothingness, he does not completely objects to its value, unlike Hamsun.
Yet, both do not attribute a privileged and irreplaceable value to science
and science’s values. Traces of that view point can be observed from
various passages of Hamsun:
I lie thinking of the reindeer, the path it took, what it did by the
river, and how it continued on its journey. There under the trees
it has nibbled, and its horns have rubbed against the bark, leaving
their marks; there an osier bed has forced it to turn aside; but just
beyond, it has straightened its path and continued east once more.
All this I think of. And you? Have you read in a newspaper,
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which disagrees with another newspaper, what the public in
Norway is thinking of old-age insurance? 35
As one can see, individuals between the lines of Hamsun are ready to
self-sacrifice within the truth of Being, and never surrendering to
calculations anytime, anywhere as Heidegger states.36 Again somewhere
else, the protagonist of the novel speaks:
There, now I'll fill the kettle with snow, I think, and now I'm
crushing the coffee beans with a stone; later I must beat my
sleeping bag well in the snow and get the wool white again. There
is nothing in this of literature or great novels or public opinion;
does it matter? But then I haven't been toiling just to get this
coffee into my life.37
If self-sacrificing is a farewell to Dasein on the way of protecting the
grace of the being38; such sacrificing presented with no hardship, and being
away from calculations, are intensively felt through the characters in
Hamsun novels. Maybe for the first time, someone not a philosopher, but
a novelist, the creator of numerous poetic work expressions, reveals the
emergence of the Being.
3. Conclusion or the Question of Nothing
Heidegger starts with the question “why there is Dasein (the existent)
in any case instead of nothing?” to the discussions on metaphysics, unlike
traditional philosophical approach. In fact, this is a brand new question,
because as mentioned by Heidegger, talking about nothing is found
illogical and generally attracts suspicion because of being contrary to
scientific thinking.
As well known, the problem of being as the deepest, the most
comprehensive and the most necessary questions, is found entrenched with
the problem of “why there is Dasein (the existent) in any case instead of
nothing?”. In other words, answers to both questions are relevant according
to Heidegger. At such point, Heidegger starts questioning the Being by
approaching through nothing. Yet, within Heidegger’s discussion, Nothing
does not appear as meaningless and as a contradiction because the science
could not perceive it as a Dasein among existents, and could not objectify
it or not as a simple negation of the being like in logic. Heidegger does not
address nothing with a pre-determination and does not sacrifice it to simple
logical assumptions. He tries to experience nothing through human
existence, on a different dimension than science and logic disciplines; tries
35
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to understand the story of nothing, perceive it as pure, and handle with a
phenomenological query not depending on object experiences. In this
sense, nothing reveals when human existence is thought to be linked to the
existent, but lost in the area of existents.
Heidegger explains that Nothing emerges with a horror-based
excitement, with an inner uneasiness and that it is the dread experienced
by human what reveals the nothing. He states that from the state where
Nothing emerges and where any words about existence are eliminated,
Dasein (existence) appears, not the existents or objects.
According to Heidegger, poetry is the other area than philosophy where
Nothing comes to light. Hence, a good poet can talk about Nothing as much
as a philosopher can do, and the impression of nothing can be found on the
poetic expressions of that poet. This is why we have tried, although in a
limited way, to witness the emergence of nothing, disclosure of being, and
such self-process within their flows through some passages of Knut
Hamsun, a novelist dealt with the nothing concept of Heidegger, as
skillfully as Heidegger. In the clearest way as possible, we realize that the
feeling of nothing is commonly experienced in Hamsun’s novels.
Protagonists of the novels are generally full of uneasiness to experience the
feeling of nothing and they feel like lost and withered, seeking into a
meaningless apathy and recklessness. Again, within the plot, the most
heated theme is the dread caused by the fear how the existent loses all
balance.
To conclude, the meaningless and non-scientific nothing, an “illogical”
concept to talk about, is a gate to human existence on one hand, and on the
other, in the words of Heidegger, nothing makes Existence confront the
Existent as the Existent.39 Such existence presents a deep meaning in
Hamsun novels, with a great area of expression and impression, growing
through the inner selves of the readers.
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İKİ SEYAHAT, BİR İSTANBUL
-1898’de Fransızların İstanbul’a SeyahatiTwo Journeys, One Istanbul: Istanbul Journey of French in 1898
Genç Osman GEÇER*
1. Giriş
İstanbul, neredeyse bütün tarihi boyunca hem doğulu hem de batılı
seyyahların dikkatini çekmiş ve mutlaka görülmesi gereken şehirlerden
birisi olagelmiştir. Türklerin hâkimiyetinden sonra İstanbul, özellikle batılı
seyyahların daha fazla ilgi odağında olmaya başlamıştır. Dolayısıyla
İstanbul, Avrupalı pek çok seyyah tarafından ziyaret edilmiştir. Anadolu
Türk coğrafyasına, yani Doğu’ya yapılan seyahatlerin derinlerde yatan
sebeplerine bakıldığında Batılıların bu coğrafyaya seyahat etme arzusunun
çeşitli düşünce, eğilim ve devrin moda akımlarına bağlı olarak güçlenip
zayıfladığı görülmektedir.
Batılı seyyahların, özellikle de Fransızların İstanbul merkezli Osmanlı
Türk coğrafyasını gezip görme isteğinin temelinde Türk kültür
unsurlarının Batılı aydınların zihninde yarattığı hayranlık etkisinin
bulunduğu söylenebilir. Ziya Gökalp bu etkiyi iki sebebe bağlar.
“Bunlardan birincisi Fransızcada “Turquerie” denilen “Türkperestlik”tir
(Türk hayranlığı).”1 Bu evrede Türk el sanatları, dokumalar, halılar,
kilimler, çiniler, demirci ve marangoz işleri; tezhipçilerin yaptıkları ciltler
ve tezhipler, mangallar ve şamdanlar gibi Türk sanatının eserleri çoktan
Avrupa’daki sanatseverlerin dikkatini çekmiştir. 2 Avrupalı ressamların
Türk hayatına dair yaptıkları tablolarla, şairlerin ve filozofların Türk
ahlâkını anlatmak için yazdıkları kitaplar da “Turquerie”dâhiline girerdi.
Lamartine’in, Auguste Comte’un, Pierre Lafitte’in, Mismer’in, Pierre
Loti’nin, Farrere’in (Claude Farrère) Türkler hakkındaki dostane yazıları
bu kabildendir.3 Gökalp’a göre Avrupa’daki Türk hayranlığı, Türklere ve
Türk coğrafyasına olan ilginin artmasının ikinci nedeni “Türkiyât” yani
Türkoloji’dir. Türkoloji araştırmaları çerçevesinde “Rusya’da,
Almanya’da, Macaristan’da Danimarka’da, Fransa’da, İngiltere’de birçok
ilim adamları eski Türklere, Hunlara ve Moğollara dair tarihî ve arkeolojik
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incelemeler yapmaya başladılar.”4 Yahya Kemal [Beyatlı] ise Batı’da,
özellikle de Fransa’da gelişen bu anlayışı ve Şark’a yönelişi edebî zevk
noktasından değerlendirir: “Son asrın edebiyatına has egzotizm derler bir
zevk vardı, Türkkârî, Japonkârî, Çinkârî sanatlardan zevk almak gibi,
Avrupa’da bu acayip zevkli zatlar hep birer uzak iklimi âdeta öz vatanları
gibi severlerdi.”5
XVIII. yüzyılın sonunda gittikçe etkisi azalan “Turquerie” modasının
ardından Doğu’ya olan ilgi sona ermemiş, Oryantalizm modası ile Osmanlı
yaşamı ve kentler sanatçılara ilham vermeye devam etmiştir.6 Avrupa’dan
İstanbul’a yapılan seyahatlerin, gerek sayı bakımından ve gerekse
seyyahların hedefleri bakımından değişkenlik gösteren ve kendi içerisinde
ayrıca değerlendirilmesinde fayda bulunan zaman aralığı ise XIX.
yüzyıldır:
“XIX. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok gezgin akınına uğradığı
yüzyıldır. Bunun en önemli nedenleri arasında ulaşımdaki teknolojik
gelişmeler, casusluk ve misyonerlik faaliyetleri, oryantalist çalışmalar ve
diplomatik ilişkilerin artması gösterilebilir. Bu yüzyıl aynı zamanda, egzotizm
ve romantizmin zirveye çıktığı, oryantalizmin kurumsallaştığı bir yüzyıldır.
Ayrıca, Fransa’da devrim sonrası yaşanan köklü değişiklikler, savaşların yol
açtığı ekonomik ve siyasal çalkantılar, tüm bir kuşağı derinden etkilemiş ve
özellikle edebiyat çevrelerinde yüzyıl hastalığı (Le Mal du Siecle) adıyla anılan
bir kuşağın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Doğu bu kaygılı, hoşnutsuz,
uyumsuz ve melankolik kuşak için farklılıkları, gizemi, renkleri ve tarihi
güzellikleriyle, kendi ülkesinde bulamadıklarını bulma ve bir nebze de olsa
soluklanma olanağı sağlıyordu. Bu çerçevede, XIX. yüzyılda pek çok yazar,
şair ve gezgin Doğu’ya yaptıkları bu seyahatleri konu alan seyahatnameler
yayımlamışlardır. Hatta Victor Hugo gibi Doğu’ya hiç gelmeden, Doğu ve
Doğulular hakkında eser yayımlayan yazarlar da bulunmaktadır.”7

Batılı gezginler Doğu’nun kalbine, İstanbul’a yaptıkları seyahatleri ve
bu seyahatlerdeki gözlem ve deneyimlerini aktardıkları seyahatnameleri
kaleme alarak ölümsüz hale getirmişlerdir. Bugün, Batı kaynaklarında,
özellikle de Fransız seyahat edebiyatı tarihinde bu konuya dair pek çok eser
bulmak mümkündür.8 Fransa kütüphanelerindeki seyahat kitapları büyük
ilgi görmüş ve okuyucuların sıklıkla müracaat ettikleri kitaplar arasında yer
almıştır. Bu ilgi Fransızların seyahat etme düşüncesine etki eden bir diğer
4
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Toplumu” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları
(Fransız Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara: 2010, s. 221.
8 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Serpil GÜRER, “XVII-XVIII ve XIX. Yüzyıllarda
Fransız Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları (Fransız Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı Doktora
Tezi, Ankara: 2010.
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faktör olarak gösterilebilir. Bu konuda 1892 yılında yapılan “Paris
Kütüphanelerinde Okunan Kitaplar”, başlıklı bir araştırma bize önemli
ipuçları vermektedir.9 Paris kütüphanelerinde yapılan ve en çok okunan
kitapların altı temel başlık altında tespit edildiği bu araştırmaya göre,
roman ve şiir kitaplarından sonra üçüncü sırada 162.345 okuyucu ile
coğrafya ve seyahatname türündeki eserler gelmektedir.
Fransızların Osmanlı Türk coğrafyasına seyahat etme isteğini artıran
nedenler arasında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal
şartların da etkili olduğu söylenebilir. Özellikle II. Abdülhamit devrine
rastlayan seyahatlerde bu etkiyi göz önünde bulundurmak gerekir. II.
Abdülhamit’in Meclis-i Mebusan’ı kapatarak Kanun-ı Esasi’yi de
uygulamadan kaldırmasıyla başlayan siyasi süreç çok sayıda muhalif
yaratmış, İstanbul’da adeta nefes alamaz hale gelen muhalifler
Fransa/Paris başta olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçmak zorunda
kalmışlardır. Payitaht’ı terk edemeyen yazar, şair ve neşriyat alanında
faaliyet gösterenler ise yazı ve yayın hayatlarına siyasi mülahazalardan
uzak bir biçimde devam etmek zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla devrin
gazete ve mecmuaları “Siyasetten Maada Her Şeyden Bahseder Yevmî
Ceride” ve “Siyasiyattan Başka Her Şeyden Bahseder Ceride” klişe
başlıklarıyla çıkarılmıştır. İmparatorluk içerisinde yaşanan siyasi baskılar
ve basın ve yayına uygulanan sansürler başta entelektüeller arasında olmak
üzere huzursuzluklara neden olmuştur. Yurtdışına çıkan veya kaçan yazar,
şair ve gazetecilerin gittikleri ülkelerdeki yayın faaliyetleri o ülkelerde II.
Abdülhamit yönetimine karşı bir tavır geliştirmelerine neden olmuştur.10
En azından kendilerine sığınan muhaliflere kucak açmaları ve bazı
imkânlar sunmaları, II. Abdülhamit’e ve onun yönetim şekline müsamaha
göstermedikleri anlamına gelmiştir. Bu cümleden olarak, Fransızlar,
uzaktan takip ettikleri ve sürekli olarak menfi propagandalarla edindikleri
olumsuz izlenimleri bizzat yerinde görmek için İstanbul’a seyahat etmek
istemiş olabilirler. Araştırmamıza konu olan seyahatin 1898 yılında ve peş
peşe iki büyük grupla gerçekleştirilmiş olması; seyahate katılanların ise
genel itibariyle şair, yazar, gazeteci, dergi editörleri ve Fransa’nın ileri
gelenlerinden müteşekkil bulunması yukarıdaki yaklaşımımızı
destekleyici nitelikte verilerdir.
Seyahat bir etkileşimdir. Bu etkileşimin iki boyutu vardır. Birincisi,
seyahat edenin duygu, düşünce, his ve hayallerinden oluşan sübjektif
boyuttur ve bu boyut “öteki”ni algılamaya ve anlamlandırmaya yöneliktir.
İkincisi ise iletişime geçilen taraf yani bir anlamda “maruz kalan”ın algı
boyutudur. Maruz kalan da tıpkı seyahat eden gibi kendi duygu, düşünce,
his ve hayalleri ile sübjektif bir bakış açısıyla iletişime geçecek ve
“Paris Kütüphanelerinde Okunan Kitaplar”, Sabah, S. 926, 22 Mart 1892, s. 4.
Yurtdışında çıkarılan gazeteler için bkz. Selim Nüzhet [Gerçek], Türk Gazeteciliği 18311931, Devlet Matbaası, İstanbul 1931, s. 79-80.
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“öteki”ni bu düzelmede algılayacaktır. Seyahat edebiyatı söz konusu
olduğunda genellikle seyahat edenin etkileşimi, gözlem ve deneyimleri ve
“öteki”ni nasıl gördüğü ve tanımladığı üzerinde durulur, kaleme aldığı
seyahat anıları da bu bakış açısından değerlendirilir. Oysa maruz kalan
tarafın da bu etkileşimden kaynaklanan tecrübeleri vardır. Ancak bu
tecrübe ve deneyimler genelde göz ardı edilir. Seyahat anılarının böyle
okunması tek taraflı bakmayı ve bazı önyargılara düşmeyi de kaçınılmaz
kılmaktadır. Batılı pek çok seyahat edebiyatı metinleri, ister Türkleri,
yaşadıkları coğrafyayı ve kültürlerini hayranlık derecesinde yüceltmiş
olsun, isterse de küçük düşürücü yaklaşımlar içeriyor olsun, önyargılarla
doludur. Bu yazımızda biz, seyahate katılan gezginlerin gözüyle değil,
seyahate maruz kalan tarafın bakış açısından seyahat edenlerin durumunu,
bıraktıkları intibaları, memnuniyet durumlarını kendi yazılı kaynaklarımız
üzerinden takip edeceğiz. Bu yazılı kaynakların başında devrin en önemli
yayın organlarından Sabah gazetesi gelmektedir.11
Batıda, XIX yüzyılda Doğuya yapılan seyahatlerin hızla arttığını,
özellikle de Fransız toplumsal hayatında meydana gelen köklü değişimler
dolayısıyla seyahat etme isteğinin Fransızlar arasında daha belirgin bir hal
aldığını ifade etmiştik. Bu cümleden olarak Fransızlar, 1898 yılının bahar
mevsimine rastlayan Mart ve Nisan aylarında buharlı vapurlarla, nihai
hedef İstanbul olmak üzere, iki seyahat gerçekleştirmişlerdir. Sabah
gazetesi, Fransızların her iki seyahatini de adım adım izlemiş ve
seyyahların bütün programlarını günü gününe gazetede okuyucularıyla
paylaşmıştır. Gazeteye yansıyan bilgiler sıradan bir gazete haberi olmanın
çok ötesindedir. Dolayısıyla bu bilgiler, Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret
eden Fransız seyyahların intibalarını, tepkilerini, başta İstanbul olmak
üzere İmparatorluğun diğer şehirleri ve tarihi mekânları hakkındaki görüş
ve düşüncelerini tespit etmesi ve bugüne aktarması bakımından Türk
seyahat edebiyatına da önemli metinler sunmaktadır.

Mihran tarafından, ilk sayısı 31 Ağustos 1889’da, 11838 numaralı son sayısı ise 7
Teşrinisani (Kasım) 1922’de günlük olarak çıkarılan Sabah gazetesi, Osmanlıdan
Cumhuriyete kadar devam eden en uzun soluklu Arap harfli Türkçe gazetelerdendir.
11
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2. Senegal Vapuruyla İstanbul’a Gelen I. Grup Fransız Seyyahlar
I. Grupta yer alan ve seçkin kişilerden oluşan 184 kişilik Fransız
seyyah, “Mesajeri Maritim” 12 kumpanyasının Senegal13 adlı vapuruyla
Marsilya’dan hareket eder ve 30 Mart 1898’de önce Mudanya’ya gelir.
Mudanya limanı vapurun yanaşmasına imkân vermediğinden seyyahları
sahile çıkarmak için İstanbul’dan bir römorkör istenmiştir. Yolculara resmi
karşılama töreni yapmak üzere Bursa’dan vilayet tercümanı ile Bursa
Ziraat Mektebi Müdür Muavini Mudanya’ya gelir. Mudanya Kaymakamı
ile Bursa vilayet erkânı da iskelede hazır bulunarak seyyahları karşılarlar.
Senegal adlı vapurda meşhur Fransız yazarlarından Mösyö Léo Claretie14
ile genellikle günlük Fransız gazeteleri ve çeşitli Fransız dergilerinin birer
temsilcileri de bulunmaktadır.15
İskeleden alınan seyyahlar özel bir trenle Bursa’ya götürülür. Bursa
istasyonunda yolculara 60 kadar araba tahsis edilir ve belediye çavuşlarının
da refakatinde Bursa’nın görülmeye değer yerleri gezdirilir. Öğleye doğru
Bursa tren istasyonuna dönen seyyahlar bu defa özel bir trenle, kendilerine
yemek verilecek yere, Acemler mevkiine götürülürler. Burada yemek
başlamadan yapılan bir merasimde, yirmi kişiden oluşan müzik grubu önce
Hamidiye Marşı’nı16, ardından Fransa’nın millî marşı Marseillaise’ı(La
“Mesajeri Maritim Kumpanyası”, Fransa’da imparatorluğun ilan edilmesiyle dönemin
politik kabuğuna bürünerek 28 Şubat 1853’de Mesajeri İmperyal Kumpanyası (La
Compagnie des Services Maritimes des Messageries Imperyal) adını aldı. Şirket 1871’e
kadar faaliyetlerini bu isim altında yürüttü. Daha sonra Fransa’da III. Cumhuriyetin ilan
edilmesiyle yeniden 1 Ağustos 1871’den itibaren Mesajeri Maritim Kumpanyası adıyla
faaliyetlerine devam etti.Şirket buharlıları, 1851’den 1857’ye kadar neredeyse tüm Osmanlı
liman kentlerine düzenli olarak uğramaya başladı ve buharlıların seferleri Osmanlı’nın
yıkılışına kadar devam etti. 1890’lara gelindiğinde ise Fransa’nın Güney Amerika’dan
Doğu Hindistan’a, Uzakdoğu’dan tüm Afrika ve Avustralya’ya kadar tüm dünyayla
bağlantısını sağlayan yegâne iletişim aracıydı. Mesajeri buharlılarının Osmanlı limanlarına
uğramaya başladığı andan itibaren Osmanlı-Fransız ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel
münasebetleri yeni bir boyut kazandı.” Süleyman Uygun, “Bir Fransız Buharlı Deniz
Nakliyat Kumpanyası Etrafında Osmanlı-Fransız-Ermeni İlişkileri”, Gazi Akademik Bakış,
Cilt: 8, S. 16, Yaz, 2015, s. 122-123.
13 “Senegal” vapurunun fotoğrafları için bkz. EK. I. Kaynak: http://www.messageriesmaritimes.org/senegal.htm (Alıntılama 27 Mart 2018).
14 Fransız gazeteci, edebiyat eleştirmeni, edebiyat tarihçisi, romancı ve seyahat anıları
yazarı Léo Eugène Hector Claretie 2 Haziran 1862'de Belçika'da Merbes-le-Château'da
doğdu ve 16 Temmuz 1924'te Servon-sur-Vilaine'de hayatını kaybetti. Le Temps, Le
Figaro, Le Gaulois, Journal des débats, Revue des deux Mondes ve Revue de Paris gibi
gazete ve dergilerde çeşitli yazılar yazdı. Kaynak: https://fr.wikipedia.org/wiki/L
%C3%A9o_Claretie (Alıntılama: 16.04.2018); Léo Claretie’nin fotoğrafı için bkz. EK. II.
15 “Senegal Vapuru”, Sabah, S. 3015, 13 Nisan 1898, s. 3.
16 “Hamidiye Marşı”, Ahmed Necip Paşa (İstanbul 1812-1883) tarafından Sultan II.
Abdülhamit için bestelendi ve II. Abdülhamit’in tahtta bulunduğu 1876-1909 yıllarında
kullanıldı.
http://abdulhamid.site/abdulhamid-donemi-muzik-video/hamidiye-marsisultan-2-abdulhamid-han-icin-osmanli-ulusal-marsi-bestekar-necip-pasa/
(Alıntılama:
21.03.2018)
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Marseillaise) çalar.17 Yemek esnasında ise müzik grubu hoş havalarla
Fransız seyyahlara adeta bir de müzik ziyafeti verir. Yemekten sonra
seyahat heyetinin başkanı Robino, Dersaadet’te (İstanbul) bulunan “Ünyon
Fransez” heyetinin davetiyesini okur.18
Mme de Gasparin 1877’de yayımladığı A Constantinople adlı
seyahatnamesinde “ziyaret ettiği Bursa’ya ilişkin olarak, bu kentin
çekiciliğinin Doğu’ya ve kır yaşamına özgü özelliklerinden
kaynaklandığını dile getirmiştir.19 Bursa’nın kırsal alanlarının ve Gemlik
kıyılarının zeytin ağaçları ve üzüm bağlarıyla kaplı olduğunu söyleyen
Mme de Gasparin, Bursa ovalarında ise bol miktarda dut ve incir ağacının
bulunduğunu belirtmiştir.20 Bu ve buna benzer seyahatnamelerin Fransız
seyyahların Bursa’yı görülecek ve gezilecek yerler arasına almalarına etki
eden sebepler arasında saymak yanlış olmaz.
Sabah gazetesinin verdiği bilgiye göre Fransız seyyahları taşıyan
Senegal adlı vapur 12 Nisan 1898 günü İstanbul’a ulaşır ve “Mesajeri
Maritim” kumpanyasının acente hanesi önünde demirler. Yolcuların,
Mudanya’ya gelişiyle İstanbul’a varışları arasında geçen yaklaşık 11
günlük zaman içinde Bursa’yı ve çevresini gezme ne yaptıkları ve nereleri
gezip gördükleri konusunda gazetede herhangi ayrıntılı bir bilgiye
rastlanmamaktadır.
12 Nisan 1898 günü İstanbul’a ulaşan Senegal adlı vapurun limana
yanaşmadan önce Boğaziçi’nin güzelliklerini seyyahlara göstermek
maksadıyla bir manevra yaptığı şu cümlelerle ifade edilmiştir:
“Gezmek maksadıyla seyahat etmekte olan 184 Fransız seyyahını taşıyan
“Senegal” adlı Fransız vapuru dün sabah limana girerek yolculara Boğaziçi’nin
güzelliğini göstermek üzere gayet yavaş bir hareketle Kavaklar’a kadar gitmiş,
sonra limana dönerek rıhtım boyunda “Mesajeri Maritim” kumpanyasının
acente-hanesi önünde demirlemiştir.”21

“Mesajeri Maritim” kumpanyasının Fransız seyyahlara Boğaziçi’ni ve
onun eşsiz güzelliklerini gösterme isteğinin, İstanbul’a ve özellikle de
Boğaziçi’ne dair Batı kaynaklarında yer alan doyumsuz yüceltici tasvirler
dolayısıyla gerçekleştirildiği açıktır. Çünkü “XIX. yüzyıldan itibaren,
gezginlerin İstanbul’u betimlerken özellikle Boğaz ve İstanbul’un
çevresine yoğunlaştıkları görülmektedir. XVII-XVIII. yüzyıl gezginleri
gibi XIX. yüzyıl gezginleri de, ilk olarak İstanbul’a girişte gördükleri

“La Marseillaise”: 1795’ten bu yana Fransa’nın millî marşıdır.
“Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3016, 14 Nisan 1898, s. 2.
19 Gürer, age., s. 281.
20 Gürer, age., s. 223.
21 Metin, makalenin yazarı tarafından kısmen sadeleştirilmiştir. “Senegal Vapuru”, Sabah,
S. 3015, 13 Nisan 1898, s. 3.
17
18
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manzarayı ve bu manzara karşısında hissettikleri duyguları dile
getirmişlerdir.”22
İstanbul’da dört gün geçirmeleri kararlaştırılmış olan seyyahlar şehre
geldikleri ilk gün birkaç kısma ayrılarak Payitaht’ın görülmeye değer
yerlerini ziyaret ederler. Mesela bir kısmı Ayasofya Camisi ile Dikilitaş’a,
diğer bir kısmı Yedikule’ye, bazıları da Çamlıca’ya giderler.23 Diğer bir
kısmı ise bir römorkörle ve özel bir izinle Dolmabahçe’ye deniz tarafından
ulaşıp oraları gezerken bir başka grup da Sultan Ahmet Camisi’ni ve Müzei Humayun’u24 (İmparatorluk Müzesi/İstanbul Arkeoloji Müzesi) ziyaret
ederler.25
Fransız seyyahlarının İstanbul’da hoşça vakit geçirebilmeleri ve onların
hayallerini süsleyen Şark’ın kendine has dünyasından egzotik sahneler
görebilmeleri için, biri “Senegal” vapurunda, diğeri “Ünyon Fransez”de
olmak üzere iki şenlik tertip edilmesi planlanır.26 Mesela İstanbul’a
gelişlerinin ikinci günü akşam, seyyahlara Şark musikisi; oyun ve
eğlenceleri hakkında bir fikir vermesi için Senegal vapurunda bir şenlik
tertip edileceği bildirilir. Program kapsamında mükemmel bir incesaz
takımı tarafından şarkılar çalınıp söyleneceği; karagöz oyunu
gösterileceği; Şark dansçılarının dans gösterileri ve pehlivan güreşi icra
ettirileceği, bunlara ek olarak Abdürrezzak Efendi’nin de bir komedya
oynamak üzere davetli bulunduğu haber verilir.27 Senegal vapurunda tertip
edilmesi planlanan şenliğin bir nevi kabul töreni olacağı da ifade edilir.28

Gürer, age., s. 239.
“Senegal Vapuru”, Sabah, S. 3015, 13 Nisan 1898, s. 3.
24 Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi): Osman Hamdi Bey’in isteği üzerine Çinili
Köşk’ün karşısına dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen ve
Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) olarak kurulan İstanbul Arkeoloji Müzeleri 13
Haziran 1891’de ziyarete açılmıştır. Müzenin ziyarete açıldığı 13 Haziran günü halen
ülkemizde müzeciler günü olarak kutlanmaktadır. Kaynak: http://osmanli.site/osmanlisultan-2-abdulhamid-padisah/abdulhamid-ve-eserleri/asar-i-atika-muzesi-muze-ihumayun-istanbul-arkeoloji-muzesi/ (Alıntılama: 22.03.2018).
25 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3016, 14 Nisan 1898, s. 2.
26 İstanbul’un Cihangir semtinde bulunan Fransız Birliğinin (Ünyon Fransez) binalarıdır.
Bu binalarda yıllar içinde yüzlerce masal partileri düzenlenmiştir. Ünyon Fransez aynı
zamanda İstanbul sanat ve eğlence hayatında çok önemli mekânlardan birisidir. Çok sayıda
büyük ve önemli şenlik ve eğlenceye ev sahipliği yapan Ünyon Fransez mekân olarak Türk
romanına da girmiştir. Romanlarda, özellikle “alafranga” tiplerin sosyal statülerini ve batılı
hayat tarzlarını gösterebilmek için buraya uğradıkları görülür. Recai-zade Mahmut
Ekrem’in Araba Sevdası (1895) romanının alafranga başkahramanı Bihruz Bey ve Safvet
Nezihi’nin Zavallı Necdet (1898) romanının alafranga başkahramanı Necdet eğlenmek için
Ünyon Fransez’e uğrayanlardandır.
27 “Senegal Vapuru”, Sabah, S. 3015, 13 Nisan 1898, s. 3.
28 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3016, 14 Nisan 1898, s. 2.
22
23

32 | 1898’de Fransızların İstanbul’a Seyahati

Bu şenliği tertip edenler, “büfe”nin29 de tamamen Şark’a ait nefis
içecekler; lezzetli yemekler ve şekerlemelerle dolu bulunmasına özen
göstermişler ve yemeklik malzemeyi de Osmanlı aşçılarının en usta
olanlarına sipariş etmişlerdir.30
İstanbul’da yaşayan Fransızlar, hemşehrilerinin Payitaht’ı ziyaret
etmeleri münasebetiyle onların şerefine bir şenlik de kendileri tertip etmeyi
kararlaştırırlar. Özellikle İstanbul’da yaşayan gayrimüslim vatandaşların
ve İstanbul’u ziyaret eden yabancılarla zaman zaman da yerli ahaliden
kişilerin eğlenmek üzere gittikleri “Ünyon Fransez” dairesinde icra
edilecek olan bu şenlik için çok ciddi ve titiz hazırlıklar yapılır.31
13 Nisan günü seyyahlar vapurda yemeklerini yedikten sonra akşam
saat dokuz raddelerinde Tepebaşı’nda bulunan “Ünyon Fransez” dairesine
giderler ve orada şenliği tertip eden heyet üyeleri, özellikle de Mösyö
“Bossi” tarafından karşılanır ve kabul edilirler.32 “Ünyon Fransez”de
Fransızlar için hazırlanan geceye dair Sabah gazetesinde çok ayrıntılı
bilgiler verilir:
Hava gazıyla mükemmel bir biçimde aydınlatılmış olan “Ünyon Fransez”in
kapısından girilir girilmez özel kıyafetlerini giymiş olan Zeybeklerden,
Arnavutlardan, Hırvatlardan oluşan bir topluluk arasında bulunuluyordu.
Bunların çevik tavırları ve Şark’ın nadir eserlerinden sayılan fişeklik ve
tabancalarının manzarası gözlere gayet hoş görünmekte idi. Bunlar Bank
Osmanî ile Reji İdaresi’nde ve Kredi Liyon’da da kapıcılık ve benzer
hizmetlerde kullanılan Zeybeklerle Arnavut ve Hırvatlar idi ki “Ünyon
Fransez”in talebi üzerine oraya gönderilmişlerdi.33

“Ünyon Fransez”de düzenlenen eğlencede Zeybeklerin bulunması
Osmanlı Türk kültürünün Batılılara tanıtılması bakımından önemlidir ve
sıradan bir gösteri gibi düşünülebilir. Oysa Zeybeklerin böyle bir gecede
dans gösterisi yapması bilinçli ve özel bir çabanın sonucu olarak
gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Peki, böyle bir bilincin oluşmasına etki
eden ne gibi faktörler vardı? Osmanlı Türk coğrafyasını dolaşan seyyahlar
ve eserleri; İstanbul’a gelen Fransız elçilerinin ve diğer görevli memurların
Zeybekler hakkında yazdıkları ve çizdikleri bunların arasında sayılabilir.
Bu etkiyi oluşturanlardan somut bir örnek, 28 Ağustos 1861’de Fransa’nın
48. İstanbul Büyükelçisi olarak atanan Moustier’in (Lionel-Désiré-Marie-

Büfe: [>Fr. buffet] Yemek ve içki takımlarının konulduğu dolap; yiyecek ve içecek satılan
portatif ve basit dükkân. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi,
Ankara, 2011, s. 221.
30 “Senegal Vapuru”, Sabah, S. 3015, 13 Nisan 1898, s. 3.
31 “Senegal Vapuru”, Sabah, S. 3015, 13 Nisan 1898, s. 3.
32 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3016, 14 Nisan 1898, s. 2.
33 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3017, 15 Nisan 1898, s. 2-3.
29
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François-René, Marki) Zeybekler hakkındaki gravürleri, Fransızları bu
konuda yıllar öncesinden meraklandıran görsellerdendir.34
“Ünyon Fransez”e gelen seyyahlar çok nazik bir şekilde, iltifatlarla
kabul edilirler ve herkes yerine oturduktan sonra eğlence başlatılır. Fransa
sefareti memurlarının ve İstanbul’da yaşayan Fransızların çoğu aileleriyle
beraber “Ünyon Fransez”e geldikleri için orada adeta Fransızlardan oluşan
bir cemiyet teşkil eder. Şark’ta yaşıyor olmaktan dolayı Şark adetlerine
alışmış olan İstanbullu Fransızlar misafirlerin arasına dağılarak sergilenen
oyunları, çalınan musikileri ve söylenen şarkıları onlara izah ederler,
bilgiler verirler ve çeşitli açıklamalar yaparlar. Böylece Fransız seyyahlar
Türk kültürüne ait unsurlar karşısında bocalamadan onları çabucak
kavrarlar ve anlarlar. Bu uygulama, başka bir kültürle karşılaşıldığında
yaşanan şoku daha kolay atlatma konusunda, Fransız seyyahlara büyük bir
kolaylık sağlamış olur.
Fransız seyyahlar için hazırlanan gecede ilk olarak Karagöz oyunu
gösterilir. Fakat Karagöz gösterisi başlamadan önce, Fransız seyyahların
bu oyunu daha iyi anlayabilmeleri ve eğlenebilmeleri için İstanbul’da
yaşayan bir Fransız genç tarafından Karagöz oyunu hakkında kısa fakat
bilimsel bir bildiri sunulur. Hem önden verilen bu bilgiler, hem de salonda
bulunan yerli Fransızlar tarafından oyunun komiklikleri misafirlere izah
edildiğinden, Karagöz’ün nükteleri ve oyundaki diğer ilginç sahneler
seyircileri fazlasıyla güldürür. Fransız seyyahların Karagöz oyunundan
aldıkları zevk ve duydukları memnuniyet alkışlarından anlaşılır.35
Karagöz oyununun ardından Bulgar dansı sergilenir. Bulgar dansı,
Avrupa danslarından tamamıyla farklı olduğundan ve Avrupa
“dans”larında benzeri görülmemiş bir hareket ve hızla icra edildiğinden
seyyahları fazlasıyla eğlendirir.
Dans gösterisi bittikten sonra İncesaz takımı tarafından şarkılar icra
olunur ve özenle seçilmiş olan şarkıcılar misafirleri fazlasıyla hoşnut eden
ve eğlendiren şarkılar söylerler. Misafirler arasına dağılmış olan Fransız
gençleri şarkıların icrası sırasında onların içeriği hakkında bilgi
verdiklerinden Şark musikisinde güfte ile nağme arasındaki uyum
seyyahlar tarafından özellikle takdir edilir.36
Arnavutların dans gösterisi de bitince pehlivanların güreşleri izlenir.
Avrupa’da güreş “mayo” adı verilen giysi ile yapıldığı ve bacaklardan
tutulabildiği halde, Şarkta tamamıyla başka kurallar geçerli olduğundan ilk
defa gördükleri bu güreş şekli seyircilerin dikkatini çeker ve seyyahlar,

Fransız Büyükelçisi Moustiers’nin hikâyesini anlatan zeybekler gravürü için bkz. EK.
III.
35 agm, s. 2-3.
36 agm., s. 2-3.
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Osmanlı pehlivanlarının kuvvetinden,
şaşırdıklarını açıkça söylerler.37

maharetinden

dolayı

çok

Seyyahlar açısından eğlencenin belki de en mühim kısmını
Abdürrezzak Efendi’nin komik oyunları oluştur. Abdürrezzak Efendi o
gece oynamak üzere “Sevda Tecrübesi” adlı oyunu seçer. Sabah gazetesi,
Fransız seyyahların Abdürrezzak Efendi’nin38 komedi oyunundan ne kadar
etkilendiklerini şöyle aktarır:
“Ne kadar gülündüğünü, nasıl şiddetli alkışlar vuku bulduğunu izah etmek
neredeyse imkânsızdır. Komedi ustası Abdürrezzak, Osmanlı komiklerinin
iktidarını seyyahlara bihakkın takdir ettirdi. Gülüşmeler, alkışlar birbirini takip
ediyordu. Fransa’nın en mahir komiği, birkaç kere şehrimizi de ziyaret etmiş
bulunan “Coquelin”39 olduğu malumdur. Abdürrezzak Efendi’nin Osmanlıların
“Coquelin”i olduğunu seyyahlar tasdik ettiler.”40

Fransız seyyahların Şark mutfağının en unutulmaz lezzetlerini
tadabilmeleri için de çok özel hazırlıklar yapılır. Mesela Şark’ın tatlı
yiyeceklerinden oluşan büfenin tertibi Beyoğlu’ndaki “İsplandid”
kahvehanesinin işletmecisine verilir. Bu kişi “büfe” adı verilen odayı en
nadir malzemeler ile doldurur ve gayet mükemmel bir Şark salonu haline
getirir. Şark usulüyle düzenlenmiş olan büfede Fransız misafirlere şu
yiyecekler ve içecekler sunulur: Baklava, muhallebi, kaymak, ekmek
kadayıfı, yoğurt, sütlaç, helva, râhat-ı hulkum (lokum)41, Hacıbekir
şekerleri ve şekerlemeleri, Şark limonatası, dondurma ve şurupları.
Yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve sunumu için yerli satıcılar
bulunur. Mesela çay, özel kıyafet giyinmiş olan bir İranlı tarafından
pişirilip sunulur. Kahve, Anadolulu bir kahveci tarafından, odanın bir
köşesinde düzenlenmiş olan ocakta kaynatılıp ikram olunur. Koz helvası
ve boza Arnavutlar tarafından takdim edilir. Dondurma ise beyaz şalvar

37

agm., s. 2-3.
Abdi, Abdürrezzak Efendi (1835, İstanbul-12 Eylül 1914-İstanbul): 1835’e doğru yoksul
bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da doğdu. Türk tulûat tiyatrosunun büyük komiklerinden;
XIX yüzyılın son çeyreğinde İstanbul halkını kendisine coşkun bir sevgi ile bağlayan,
büyük sanatkâr. Şöhretinin en parlak devrini 1875 ile 1895 arasında yaşamıştır.
Abdürrezzak Efendi, kibar ve ricalin düğün, sünnet, kutlama gibi çeşitli eğlence
cemiyetlerine davet edilir, “Abdürrezzak da gelecekmiş…” sözü, mahalle ve semtin
ağzında haftalarca evvelinden dolaşırdı. Abdürrezzak, 1895-1896 yılları içinde saray
tiyatrosunun “Alaturka Kısmı”na alındı. Ölümünde seksen yaşlarındaydı, meslektaşları
arasında “oyunculuk hakkı yenmez” denilirdi. Reşat Ekrem Koçu, “Abdi, Abdürrezzak”,
İstanbul Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1958, s. 17-20.; Aziz Çalışlar, “Abdi
Efendi/Abdürrezzak”, Tiyatro Ansiklopedisi, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
1995, s. 3.; Abdürrezzak Efendi’nin resimleri için bkz. EK. IV.
39 Benoît-Constant Coquelin (23 Ocak 1841, Boulogne-France, 27 Ocak 1909). Meşhur
Fransız oyuncu, komedyen.
40 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3017, 15 Nisan 1898, s. 2-3.
41 Râhat-ı hulkum: lâtilokum, lokum. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik
Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1992, s. 1046.
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giyinmiş olan dondurmacılar tarafından kutularından çıkarılıp küçük
tabaklar içerisinde verilir.42
Simit, leblebi, keten helvası, kabak çekirdeği, cevizli sucuk, tahin
helvası gibi Şark’a mahsus yiyecekler de getirilmiş olduğundan seyyahlar
bunlardan da yerler. Misafirler, hem baklava, sütlaç, tavukgöğsü, kadayıf
gibi tatlıları, hem de diğer yiyecekleri çok beğenirler.43
Şark usulü hazırlanan büfeye ilaveten misafirlere alafranga yiyecek ve
içeceklerden oluşan ikinci bir büfe daha hazırlanır. “Ünyon Fransez”ın
“büfe” memuru Mösyö “Daustini” tarafından hazırlanmış olan bu büfede
ise şampanya ve sair içecekler ikram olunur. Oyunlar ve diğer
eğlencelerden sonra danslar başlar ve Fransız seyyahlar gece yarısından
sonraya kadar bu şekilde eğlenirler.44
Seyyahların İstanbul’daki programları arasında “Selamlık Resm-i
Âlisi”ni izleme de yer alır. Seyyahlar, “Selamlık Resm-i Âlisi”nden sonra
Padişah’ın emriyle sarayda kendileri için hazırlanan büfede yemeklerini
yerler. Sigara, kahve ve diğer ikramlarla en güzel bir biçimde ağırlanırlar.45
Daha önce haber verildiği gibi Fransız seyyahlar için “Senegal” adlı
vapurda ikinci bir eğlence düzenlenir. İstanbul’da yaşayan ve “Ünyon
Fransez”deki şenlikte de hazır bulunan dört yüz kadar Fransız, bu
eğlenceye de davet edilir.46 “Senegal” adlı vapurun üst katı tenteler
kullanılarak mükemmel bir salon haline getirilir ve halılar, perdeler,
çiçekler, defne dallarıyla sanatkârane bir şekilde süslenir. Davetliler akşam
saat dokuz raddelerinde “Senegal” vapuruna gelmeye başlarlar.
Kamaralardan biri muntazam bir büfe halline getirilir ve her çeşit içecek
ve yiyecek bol miktarda tedarik edilmiş olduğundan seyyahlar misafirlerini
oraya davet ederek kendilerini Fransız yiyecek ve içecekleriyle ağırlarlar.
Fransa Maslahatgüzarı Mösyö Bulniyer, gece saat on bire doğru,
seyyahların yemeğe davet etmiş olduğu bazı saygın kişilerle birlikte
“Senegal” vapuruna gelir ve alkışlarla karşılanır. Mösyö Bulniyer, burada
mevkiine uygun bir konuşma yapar. Vapurun komutanı da yaptığı
konuşmada Dersaadet’te gördükleri misafirperverlikten dolayı Mösyö
Bulniyer’e ve diğer yetkililere vapur heyeti ve bütün seyyahlar adına
teşekkür eder.47 Oldukça muntazam ve gösterişli bir şekilde yapılan ve
davetlilerin teşekkürlerle ayrıldığı şenlik gece yarısına kadar devam eder.
Fransız seyyahlar, İstanbul’da bulundukları sırada edebiyatla doğrudan
değil belki ama edebiyat sosyolojisi alanını yakından ilgilendiren bir
42

agm., s. 2-3.
agm., s. 2-3.
44 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3016, 14 Nisan 1898, s. 2.
45 “Senagal Vapuru Seyyahini”, Sabah, S. 3018, 16 Nisan 1898, s. 2.
46 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3017, 15 Nisan 1898, s. 2-3.
47 “Senagal Vapuru Seyyahini”, Sabah, S. 3018, 16 Nisan 1898, s. 2.
43
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konuyla ilgili önemli bir adım atarlar. Galata semtindeki bir evde dünyaya
gelmiş olan ve “Göbeği İstanbul’da; başı Paris’te kesilen” meşhur Fransız
şair ve yazarlarından müteveffa Andrea Chenier’nin (André Chénier, 1762,
İstanbul-1794, Fransa)48 doğduğu evin kapısı üzerine şairin “maskat-ı
re’si” [başının düştüğü yer] olduğunu işaret eden bir levha asarlar.49 Bu
kültürün, Fransızlarda erken bir dönemde yerleşmiş ve gelişmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla “Fransa’da değişik sanat ve bilim alanlarında
hizmette bulunmuş ve şöhret yapmış büyük adamların oturdukları evler
önemine göre ya müze hâline getirilmiş ya da kapılarına bir zamanlar bu
evde o büyük adamın şu kadar süre kaldığını belirtir levhalar çakılmıştır.”50
Fransız seyyahların bu davranışının, hiç olmazsa o devrin İstanbul
aydınları ve yöneticileri üzerinde bir etki yaratması beklenirdi. Oysa Türk
kültür hayatında böyle bir uygulamanın yıllar sonra bile hayata
geçirilmediğini hem günlük hayat manzaralarından hem de Orhan Okay’ın
tespitinden anlamak mümkündür: “Bizim yangınlar, depremler ve insan
eliyle yıkımlardan sonra kaç büyük insanımızın, sanatkârımızın, ilim
adamımızın doğduğu; bir müddet yaşadığı, öldüğü evleri ayakta
kalabilmiştir, bilmiyorum. Bilgilerimiz ve bilenlerimiz de gittikçe
azalıyor.”51
Fransız seyyahlar İstanbul’dan ayrılmadan önce, onlar için Büyük
Ada’da da bir ziyafet düzenleme kararı verilir. Komutan Leon Berje
tarafından Büyük Ada’da bir ziyafet hazırlanarak seyyahlardan elli kişinin
davet edilmesi kararlaştırılır. Bu davet dolayısıyla 15 Nisan 1898 akşamı
İstanbul’dan hareketi kararlaştırılmış olan “Senegal” vapurunun gidişi
ertelenir. Senegal vapurunun 16 Nisan 1898 günü sabahleyin İstanbul’dan
ayrılacağı Sabah gazetesi tarafından okuyuculara duyurulur.52

30 Ekim 1762’de İstanbul’da, Galata’da doğan André Marie de Chénier Fransız şairi.
Duyarlı ve duygusal bir tarzla yazılan şiirleri, romantizm hareketinin müjdecisi sayılır. 1794
yılında Fransız İhtilalı sonrasındaki kargaşa döneminde devlete karşı işlenmiş suçlar
nedeniyle 25 Temmuz 1794’te Fransa’da giyotinle idam edilmiştir. Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/André_Chénier (Alıntı: 21 Şubat 2018); Şiirlerini ağaç
yapraklarına yazıp, hapishaneden çıkaran şairin mısralarında acaba ne kadar Galata ve
İstanbul olduğunu bilemeyiz. Bildiğimiz Sunay Akın'ın mısralarıdır:“Andre Chenier'in başı
Paris’te/Göbeği
İstanbul’da
kesildi.”Hıncal
Uluç,
“Galatalı
Fransız
Şairi…”,Kaynak:https://www.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2013/07/06/galatali-fransiz-sairi
(Alıntılama: 21.02.2018).
49 “Fransız Seyyahları”, Sabah, S. 3025, 23 Nisan 1898, s. 3.;“Karaköy’den Galata’ya doğru
Eski Banka Sokağı’ndan yokuşu çıkarsanız, kapısındaki plakadan, şairin doğduğu eski evi
bulabilirsiniz.”
Hıncal
Uluç,
“Galatalı
Fransız
Şairi…”,Kaynak:https://www.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2013/07/06/galatali-fransiz-sairi
(Alıntılama: 21.02.2018).
50 Orhan Okay, Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2011, s. 36.
51 Age., s. 36.
52 “Senagal Vapuru Seyyahini”, Sabah, S. 3018, 16 Nisan 1898, s. 2.
48
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3. Orenoque Vapuruyla İstanbul’a Gelen II. Grup Fransız
Seyyahlar
Sabah gazetesinin 15 Nisan 1898 tarihli ve 3016 numaralı nüshasında,
Nisan’ın yirmisinde “Orenoque”53 adlı vapurla İstanbul’a yeni bir grup
Fransız seyyahın geleceği haber verilir. Yeni gelenler şerefine de,
İstanbul’da yaşayan Fransızlar tarafından, “Ünyon Fransez” dairesinde I.
grup seyyahlara hazırlanan şenlik tarzında bir kutlama yapılmasına karar
verildiği yazılır.54
İkinci kafilede yer alan 145 kişilik seyyah grubu, birinci kafileden farklı
olarak Marsilya’dan ayrılışlarından itibaren güzergâhlarında bulunan,
özellikle eski Yunan medeniyetinin kalıntılarını ve diğer tarihi mekânları
görmek için limanlara uğraya uğraya yol alırlar. Çünkü XIX. yüzyılda
Avrupa’nın Antik Yunan’ı medeniyetinin temeli olarak görmeye
başlaması, gezginlerin Antik Yunan eserlerinin izini sürmesine neden
olmuştur.55 “Orenoque” vapuru seyyahlarının da güzergâhlarını bu etkiye
bağlı olarak belirledikleri söylenebilir.
“Orenoque” adlı buharlı Fransız vapuruyla 9 Nisan 1898 Cumartesi
günü Marsilya’dan hareket eden ve 145 kişiden oluşan ikinci kafile, yine
nihai varış yeri İstanbul olmak üzere güzergâhında bulunan bazı tarihi
mekânları ziyaret ederek yolculuklarına devam ederler. “Orenoque”
vapuru, Marsilya’dan hareketinden üç gün sonra Yunanistan’ın “Itea”
limanına varır. Seyyahlar oradan arabalarla “Delphi” mevkiine gidererek
Atina’daki Fransız Eski Eserler Mektebi’nin müdürü Mösyö Homolle
(Jean Théophile Homolle) gözetiminde yapılan kazıyı izlerler.56 Ertesi gün
“Katakolon”a uğrayıp “Olimpiya” harabelerini ziyaret ederler. Seyyah
kafilesi 15 Nisan Cuma günü “Nafplio”ya uğrayıp “Argos” ve
“Miken”deki eski eserleri ziyaret ederler. Cumartesi günü vapur Pire

Gazete yazısında “Orenoque” vapuru ile “Senegal” vapuru arasında bir karşılaştırma
yapılan cümlede şunlar yazılmıştır: “Orenoque” vapuru “Senegal”den iki yüz tonalite fazla
ile 3910 tonalite hacminde olup 126 m tul (uzunluğunda) ve 12 m 7 cm arzındadır
(genişliğinde). Tenviratı (aydınlatılması) elektrik ziyası ile icra olunmaktadır. İki büyük
salonu olup biri taam (yemek), diğeri eğlencelere tahsis edilmiştir.” Sabah, S. 3023, 21
Nisan 1898, s. 2.; Orenoque adlı vapurun fotoğrafları için bkz. EK. V.
Kaynak: http://www.messageries-maritimes.org/orenoque.htm (Alıntılama: 27 Mart 2018)
54 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3016, 14 Nisan 1898, s. 2.
55 Gürer, age., s. 224.; Burcu Alarslan, Turk İmajının Görsel Yansımaları,
http://ilimcephesi.com/turk-imajinin-gorsel-yansimalari/ (Alıntılama: 10.04.2018).
56Jean Théophile Homolle (19 Aralık 1848, Paris–13 Haziran 1925, Paris), Fransız arkeolog
ve klasik filolog. https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Homolle (Alıntılama:
12 Nisan 2018); Ayrıca Jean Théophile Homolle’un Yunanistan’da yaptırdığı arkeolojik
kazılar ve diğer faaliyetler için bkz. Théophile Homolle, Le cinquantenaire de l´Ecole
Francaise d´Athènes. In: Bulletin de correspondance hellénique, volume 22, 1898. pp. 1108.; Homolle’un fotoğrafı için bkz. EK. VI.
53

38 | 1898’de Fransızların İstanbul’a Seyahati

limanına ulaşır. Kafile o gün Atina’daki tarihi eserleri, ertesi gün ise
Atina’da devam etmekte olan paskalya şenliklerini izler.57
18 Nisan Pazartesi günü Pire’den hareket eden vapur “Aynaroz”a
ulaşır. Kadınların oradaki manastırları ziyaret etmelerine rahipler
tarafından müsaade edilmediğinden yalnız erkekler karaya çıkabilmişler,
kadınlar ise manastırları sahili dolaşan vapurdan izleyebilmişlerdir.58
Köy, kasaba ve kırsal alanlarda antik kentlerin ve eserlerin izini süren
gezginlerin başında Fransız Michaud ve Poujoulat gelmektedir. Söz
konusu gezginler tepeleri, su kaynaklarını, ovaları kılavuz alarak
Lâpseki’nin kırsal alanlarında Troya ülkesinin tam yerini bulduklarını
eserlerinde ifade etmişlerdir.59 Dolayısıyla ikinci kafilede seyahat eden
Fransızlar Çanakkale Boğazı’ndan geçerken Troya’yı da ziyaret etmek
istemişlerdir. “Orenoque” vapuru Kumkale’ye ulaşınca seyyahlar
Ayasuluk60 civarındaki “Truva” harabelerini ziyaret ettikten sonra
günbatımından önce Kale-i Sultaniye’den (Çimenlik Kalesi) geçilmiş ve
Dersaadet’e ulaşmak için denizdeki seyir sürdürülmüştür.61
145 Fransız seyyahını taşıyan “Orenoque” adlı vapur nihayet 21 Nisan
Perşembe günü İstanbul’a ulaşır. “Senegal” vapuru gibi “Orenoque”
vapuru da seyyahlara Boğaziçi’nin güzelliklerini gösterebilmek için aheste
hareketlerle Kavaklar’a kadar gider ve oradan dönerek Galata rıhtımına
yanaşır. Seyyahların şansına hava açık ve harikulade olduğundan güneşin
ilk ışıklarıyla bir kat daha artan Boğaziçi’nin göz alıcı doğal güzelliğini ve
manzarasını seyyahlar hayranlık ve şaşkınlık içinde izlerler.62
“Orenoque” adlı vapurla İstanbul’a gelen 145 kişilik Fransız seyyah da
“Senegal” vapuruyla gelenler gibi seçkin ve entelektüel Fransızlardan
oluşmaktadır ve aralarında eski eserler alanında uzman ve Yunanistan’da
yaptırdığı çeşitli arkeolojik kazılarla meşhur olan Mösyö Jean Théophile
Homollede bulunmaktadır.63
Fransız seyyahlar 21 Nisan Perşembe günü arabalarla, o günlerde asıl
İstanbul olarak adlandırılan, yedi tepe İstanbul’una geçerek Süleymaniye
ve Ayasofya camilerini ziyaretten sonra Çemberlitaş ve Dikilitaş gibi eski

“Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3023, 21 Nisan 1898, s. 2.
agm., s. 2.
59 Gürer, age., s. 225.
60 Ayasuluk: “Antik Efes’in bulunduğu yerde kurulmuş olan ve bugün Selçuk adını taşıyan
Ortaçağların önemli bir dini ve ticari merkezi.” Feridun Emecen, “Ayasuluk”, TDV İslâm
Ansiklopedisi, Yıl: 1991, cilt: 4, sayfa: 225-227.
61 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3023, 21 Nisan 1898, s. 2.
62 “Fransız Seyyahları”, Sabah, S. 3024, 22 Nisan 1898, s. 2-3.
63 “Orenoque” vapuru yolcularının Fransa’nın ileri gelen seçkinlerinden olduğunu gösteren
bir fotoğraf için Bkz. EK. VII.
57
58

Genç Osman Geçer | 39

eserleri görürler. Ellerinde bulunan fotoğraf makineleriyle de bazı yerlerin
fotoğraflarını çekerler.64
“Orenoque” vapuru seyyahları da tıpkı Senegal vapuru seyyahları gibi,
22 Nisan Cuma günü Selamlık Resm-i Âlisi’ni izlerler. Törenden sonra,
birinci grup Fransız seyyahlarına verilen ziyafet gibi, ikinci grup seyyahlar
için de Padişah’ın emri ile sarayda bir ziyafet verilir.65
Seyyahlar, sarayda kendilerine verilen ziyafetten sonra birkaç gruba
ayrılırlar. Bir kısmı İstanbul’un tarihi sanat eserleri sayılan camilerini ve
diğer tarihi yapıları görmek üzere hareket eder. Bir kısmı Yedi Kule ile
Balık Panayırı’nı, diğer bir kısmı da Kâğıthane âlemini keşfetmek için o
taraflara gider.66 Bu yerlerin dışında seyyahlar, 24 Nisan Pazar gününe
kadar camileri, yangın kulelerini, Yedikule’deki surları, “Müze-i
Hümayun”u (Arkeoloji Müzesi), Binbirdirek’i (Binbirdirek Sarnıcı) ve
bazı eski eserler ile Çarşıyı Kebir’i (Kapalı Çarşı), ziyaret etmeyi ve
adalara, Üsküdar’a, Kâğıthane’ye gitmeyi de planlarlar.67
Dersaadet’te yaşayan Fransızlar, “Senegal” vapuru yolcuları için
olduğu gibi, “Orenoque” vapuru yolcularının şerefine de 22 Nisan Cuma
akşamı “Ünyon Fransez”de mükemmel bir eğlence düzenlerler. Eğlence
programı gazetede beş başlık altında yayımlanır:
1-Karagöz
2- Bulgar çalgısı ve raksı
3- Alaturka ince saz ve şarkı
4- Arnavutluk havaları ve raksları
5- Abdürrezzak Efendi’nin güzel ve gülünç bir komedyası 68
Şenlikte Fransız Sefiri Mösyö Kambon’un da bulunması bu eğlencenin
“Senegal” vapuru seyyahları için düzenlenenden daha görkemli olmasını
sağlar. Sefaret heyeti ve İstanbul’da yaşayan Fransızların ileri gelenleriyle
beraber II. Abdülhamit’in yaverlerinden Arif Paşa da davetliler arasında
yer alır. Geceye davet edilen hem Osmanlı Devlet erkânı hem de Fransız
sefirleri şenliğin mükemmel bir biçimde hazırlanmış olmasından dolayı
takdirlerini bildirirler.69 Bu eğlencede Karagöz tiyatro gösterisi yapılır.
İnce Saz musiki grubu müzik icra eder. Arnavut havaları ve dans
gösterilerinin ardından Türk pehlivanları güreş tutarlar. “Senegal” vapuru
seyyahlarının beğenisini kazanan ve çok alkış alan Abdürrezzak
64

agm., s. 2-3.
Seyyahları”, Sabah, S. 3025, 23 Nisan 1898, s. 3.
66 agm., s. 3.
67 “Fransız Seyyahini”, Sabah, S. 3023, 21 Nisan 1898, s. 2.
68 “Fransız Seyyahları”, Sabah, S. 3024, 22 Nisan 1898, s. 2-3.
69 “Fransız Seyyahları”, Sabah, S. 3026, 24 Nisan 1898, s. 3-4.
65“Fransız
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Efendi’nin komiklikleri yanında başka aktrislerden biriyle yaptığı dans
gösterisi de izleyiciler tarafından büyük alkış alır. Abdürrezzak Efendi,
komiklikleriyle ikinci grup Fransız seyyahlarını da fevkalade eğlendirir ve
güldürür.70
Seyyahlar, “İsplandid” (Splendid) kahvehanesi idaresinin tertip ettiği
alaturka büfede kendilerine ikram edilen Şark usulü nefis yiyecek ve
içecekleri keyifle yerler, içerler ve çok beğenirler.71
Birinci grup Fransız seyyahlarının meşhur şair Andrea Chenier’nin
doğduğu evi tespit ederek kapısının üzerine bir levha astırmaları,
İstanbul’da çok hızlı bir biçimde, şairin hayatı ve evi ile ilgili faaliyetlerin
ve bilgi akışının artmasına neden olur. Dolayısıyla Beyoğlu’nda bulunan
“Phèbus”72 fotoğrafçısı, Fransız şair ve yazarın doğduğu evin mükemmel
fotoğraflarını basmaya başlar.“Orenoque” vapuru seyyahları da bu
fotoğraflardan bir haylisini sipariş ederler.73
“Ünyon Fransez”de düzenlenen şenliğe karşılık olarak 23 Nisan gecesi
“Orenoque” vapurunda bir balo düzenlenir. Baloda Fransız Sefaret ve
Konsolosluk heyeti ile İstanbul’da yaşayan Fransızların ileri gelenleri hazır
bulunur ve hem seyyahlar hem de misafirler neşe içinde dans ederler.
Danslar gece yarısından sonraya kadar devam eder.“Orenoque” vapurunun
daha geniş olması şenliğin “Senagal”e nispetle daha mükemmel olmasına
imkân verir. Gece, Fransa’nın İstanbul Sefiri Mösyö Kambon’un
İstanbul’da yaşayan Fransızların ve “Ünyon Fransez” heyetinin şerefine
kadeh kaldırmasıyla son bulur.74
Sabah gazetesinin haberine göre, 145 Fransız seyyahı taşıyan
“Orenoque” buharlı vapurunun 24 Nisan 1898 Pazar günü İstanbul’dan
demir alacağı ve Mudanya’ya doğru yola çıkacağı bildirilir.75

70“Fransız

Seyyahları”, Sabah, S. 3025, 23 Nisan 1898, s. 3.
İsplandid: Beyoğlu’nun en “görkemli” tarihi otellerinden birisidir. “Splendid”, bilindiği
gibi, “görkemli” anlamına gelir. Tesis de el-hak öyleymiş. Kapı, ortada. Girince bir yanı
café, öbür yanı lokanta. Bütün tabak, bardak takımları markalıdır. Garsonlar “kuyruklu ve
setreli”. Mıgırdıç Efendi, “Paris”in en son yeniliklerini uygulamış. Kendisi de ortalığı
dolaşır ve “müşterileri payelerine göre ağırlarmış!”. Abdülhamit devri vezirlerinin
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4. Sonuç
XIX. yüzyılda İstanbul’a bireysel veya toplu olarak seyahat eden
Fransız seyyahlar Şark’ın egzotik âleminden etkilenmişler ve bu etkiyi,
kaleme aldıkları seyahat eserlerinde de dile getirmişlerdir. Şark, önceki
yüzyıllarda olduğu gibi XIX. yüzyılda da Batılıların ilgisini çekmeye
devam etmiş ve özellikle İstanbul ve Anadolu’daki tarihi mekânlar daha
sık seyyah akınına uğramıştır. Batılı seyyahlar, Şark âlemini, olumlu veya
olumsuz, birtakım önyargılarla ve de bir Oryantalist olarak görmeye
gelmişlerdir. Dönüş yolunda bazı olumsuz imajlar değişmekle birlikte
Batılı seyyahların Şark’a, Türk-İslâm dünyasına bakışı genel olarak
olumsuz yönleriyle öne çıkmıştır. Bu çalışmaya konu olan Fransızların
1898’deki İstanbul seyahatleri, ev sahibi olarak, Türklerde herhangi bir
hoşnutsuzluk yaratmamıştır. Gazeteye yansıyan haber ve yazılardan
anlaşıldığı kadarıyla Fransız seyyahlar da bu seyahatten memnun ve hoşnut
kalarak ayrılmışlardır. Ancak, bu seyahatin bir de Fransızlar tarafında
bıraktığı etki ve edindikleri intibalar vardır. Bu intibaların olumlu mu
yoksa olumsuz mu olduğunu anlamak için bu seyahatin Fransızlarca
kaleme alınmış metinler üzerinde çalışmalar yapılması gerekir. Böyle bir
çalışma ile bu konu ele alınır ise o zaman seyahatin karşılıklı etkileşimi ve
metinler üzerinden karşılaştırılması yapılarak daha objektif bir sonuca
varılabilir. Türkler, İmparatorluk topraklarını görmeye gelen Fransızlara
Türk’ün misafirperverliğini göstermiş ve onlara fantastik, unutulmaz bir
Şark manzarası görme ve yaşama imkânı sunmuşlardır. Resmî makamların
Fransız seyyahlara olan ilgisi ve seyyahların adeta yarı resmî heyetler gibi
devlet erkânı tarafından karşılanması ise seyyahlar üzerinde ayrıca olumlu
bir etki bırakmıştır denilebilir. Son olarak, bu seyahatin Servet-i Fünûn
edebî topluluğunun en etkili olduğu bir zamana rastlamış olması topluluk
üyelerine moral bakımından destek olmuş mudur veya topluluk üyelerinin
İstanbul’dan ayrılarak huzurlu olacaklarını düşündükleri başka ülkelere
gitme düşüncelerini pekiştirmiş midir, bilemiyoruz. Bunlar da ayrıca
üzerinde durulması ve araştırılması gereken konulardır.
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YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN EĞİL DAĞLAR VE HALİDE
EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ÖYKÜ
KİTAPLARINDA ALFRED DE VİGNY’NİN KURDUN ÖLÜMÜ
ADLI ŞİİRİNDEN İZLER
Impressions of the poem entitled The Death of the Wolf by Alfred de
Vigny in the storybooks called “Eğil Dağlar” by Yahya Kemal Beyatlı
and “Dağa Çıkan Kurt” by Halide Edip Adıvar
Kadir BAYRAKCI
1. Giriş
Edebî metnin ortaya çıkışında sanatkâr bir duyuşun yaratıcı bir rol
oynaması temel etkenlerdendir. Alfred de Vigny’nin bir av macerasında
karşılaştığı ve sanatkâr duyuşunu derinden etkilediği bir kurdun ölümü
imajı, onun Kurdun Ölümü adlı şiirini kaleme almasını sağlar. Romantik
bir duyuşla yaklaştığı bu imaj, onun şair benini derinden sarsar ve insanın
acıma duygusunu görünür kılar. Vigny’nin insan vicdanını sorguladığı bu
sahnede, baba kurt yavrularını ve eşini korumak için kendini feda eder.
Ayrıca bir dönem bu şiir Fransız eğitim sisteminde okullardaki
öğrencilerin vicdan ve acıma hislerinin pekişmesi için okutulmuştur. Bu
ayrıntıyı Yahya Kemal’den öğrenmekteyiz.
Modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Halide Edip ve
Yahya Kemal farklı edebî türlerde eserler ortaya koyarlar. Bununla birlikte
Fransız edebiyatından yoğun bir duyuşla etkilenen Yahya Kemal, Halide
Edip’in de bulunduğu bir edebî sohbette Vigny’nin Kurdun Ölümü adlı
şiirinden bahseder. Bu imaj, Halide Edip’in sanatkâr duyuşunda yankı
bularak onun Dağa Çıkan Kurt adlı öykü metnin ortaya çıkışına yön veren
bir ayrıntı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Yahya Kemal de Eğil Dağlar adlı
eserinde Vigny’nin bu şiirinin epik bir yorumunu nesir türünde kaleme alır.
Bu iki metnin yazarının Kurdun Ölümü adlı şiirden esinlendiklerini
görürüz.
Çalışmamızda Vigny’nin meşhur şiirinin tam metnine yer vermekte
fayda var.
La mort du loup
Les nuages couraient sur la lune
enflammée
Comme sur l’incendie on voit
fuir la fumée,


Et les bois étaient noirs jusques
à l’horizon.
Nous marchions sans parler,
dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans
les hautes brandes,

(Dr. Öğr. Üyesi); Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık
Bölümü, Kars, Türkiye. E-mail: geftia2008@yahoo.fr
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Lorsque, sous des sapins pareils
à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands
ongles marqués
Par les loups voyageurs que
nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant
notre haleine
Et le pas suspendu. — Ni le
bois, ni la plaine
Ne poussait un soupir dans les
airs ; Seulement
La girouette en deuil criait au
firmament ;
Car le vent élevé bien au dessus
des terres,
N’effleurait de ses pieds que les
tours solitaires,
Et les chênes d’en-bas, contre
les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient
endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque
baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui
s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y
couchant ; Bientôt,
Lui que jamais ici on ne vit en
défaut,
A déclaré tout bas que ces
marques récentes
Annonçait la démarche et les
griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et
de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé
nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs
lueurs trop blanches,
Nous allions pas à pas en
écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi,
cherchant ce qu’ils voyaient,

J’aperçois tout à coup deux yeux
qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes
légères
Qui dansaient sous la lune au
milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à
grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les
lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et
semblable la danse ;
Mais les enfants du loup se
jouaient en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne
dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs
l’homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin,
contre un arbre,
Sa louve reposait comme celle
de marbre
Qu’adorait les romains, et dont
les flancs velus
Couvaient les demi-dieux
Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s’assied, les
deux jambes dressées
Par leurs ongles crochus dans le
sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il
était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses
chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule
brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge
pantelante
Et n’a pas desserré ses
mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui
traversaient sa chair
Et nos couteaux aigus qui,
comme des tenailles,
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Se croisaient en plongeant dans
ses larges entrailles,
Jusqu’au dernier moment où le
chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous
ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il
nous regarde.
Les couteaux lui restaient au
flanc jusqu’à la garde,
Le clouaient au gazon tout
baigné dans son sang ;
Nos fusils l’entouraient en
sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il
se recouche,
Tout en léchant le sang répandu
sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment
il a péri,
Refermant ses grands yeux,
meurt sans jeter un cri.
II
J’ai reposé mon front sur mon
fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n’ai pu
me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses fils
qui, tous trois,
Avaient voulu l’attendre, et,
comme je le crois,
Sans ses deux louveteaux la
belle et sombre veuve
Ne l’eût pas laissé seul subir la
grande épreuve ;
Mais son devoir était de les
sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à
bien souffrir la faim,
A ne jamais entrer dans le pacte
des villes
Kurdun Ölümü

Que l’homme a fait avec les
animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour
avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du
bois et du rocher.
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce
grand nom d’Hommes,
Que j’ai honte de nous, débiles
que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie
et tous ses maux,
C’est vous qui le savez,
sublimes animaux !
A voir ce que l’on fut sur terre et
ce qu’on laisse
Seul le silence est grand ; tout le
reste est faiblesse.
– Ah ! je t’ai bien compris,
sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé
jusqu’au coeur !
Il disait : » Si tu peux, fais que
ton âme arrive,
A force de rester studieuse et
pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque
fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai
tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier est
également lâche.
Fais énergiquement ta longue et
lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu
t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre
et meurs sans parler.
Alfred de Vigny

Tutuşmuş ay üstünde koşuyordu
bulutlar
Nasıl koşarsa yangın üstünde
dumanlar;
Korular kapkaraydı bir uçtan bir
uca.
Yürüyorduk, konuşmadan,ıslak
çayırda,
Yoğun fundalıkta, arasında
büyük çalıların,
Altında çorak köknarları gibi
köknarların,
Sonra gördük birdenbire yerde
iri iri,
Aranan yolcu kurtların pençe
izlerini.
Dinledik, soluklarımızı tuttuk,
durduk,
Ne korunun, ne ovanın sesini
duyduk;
Gökte fırıldak inledi yalnız yaslı
yaslı;
Rüzgâr çekmişti alçaklardan
elini ayağını,
Dokunsa dokunsa kulelere
dokunuyordu.
Aşağılarda meşeler kayalara
yaslanıyordu,
Uyur gibiydiler dayanıp da
dirseklerine.
Bir hışırtı bile yoktu, ama
birdenbire
Avcıların en yaşlısı, hiç
yanılmamışı,
Başını eğip yattı, kumlara şöyle
bir baktı,
Ve alçacık bir sesle, sezdiğini
söyledi:
Yerdeki yeni izler birer açık
haberdi,

Geçmişti şimdilerde pek güçlü
pençelerle,
İki azılı kurt, yanlarında iki
enikle.
Hep birden çıkardık keskin
bıçakları,
Yürüdük adım adım, aralayıp
dalları,
Gizleyip tüfekleri ve ak
parıltılarını.
Üçü durdu, görmek istedim
baktıklarını,
Alev alev iki göz gördüm
birdenbire,
Dört hafif karaltı vardı biraz
ötede,
Oynuyorlardı ay altında,
fundalar içinde,
Her gün, gürültüyle, gözlerimiz
önünde,
Efendileri gelince nasıl oynarsa
tazılar.
Gölgeler benziyordu,
benziyordu oyunlar,
Ama sessiz mi sessizdi kurdun
yavruları.
Öyle ya,iki adımda,yarı uykuda,
biliyorlardıDuvarlar ardında insan vardı,
yani düşmanları.
Babaları ayaktaydı, bir ağaca
yaslanmıştı,
Ana sanki mermerdi, Roma’nın
taptığıydıi
Romus ile Romulus da sanki
yanındaydı.
Kurt da gelip oturdu, dimdikti
önde ayakları,
Kuma gömülmüştü hepten eğri
tırnakları.
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Anladı mahvolduğunu,
çevrilmişti dört yanı,
Bir yere gidemezdi, tutulmuştu
yolları;
Alev gibi ağzıyla yakaladı o
zaman,
En azılı köpeği o sarkık
gırtlağından,
Bir daha da açmadı demir
çenelerini,
Oysa kurşunlarımız deliyordu
etini,
Sivri bıçaklarımız sanki birer
kıskaçtı,
Karnına gömülüyor ve
birleşiyorlardı.
Köpek kendinden önce boğuldu,
cansız kaldı,
Ayakları dibine taş gibi
yuvarlandı.
O zaman bıraktı kurt, sonar da
bize baktı.
Bıçaklar böğründeydi, saplanıp
kalmışlardı,
Kurt da kanlı çayırda çiviliydi
bu yüzden;
Bir ilkay doğmuştu çevresinde
tüfeklerden
Yeniden bize baktı, sonar
yeniden yattı,
Ağzındaki kanları ağır ağır
yaladı,
Ölüme aldırmadan, haline de
bakmadan,
Yumdu gözlerini, öldü, tek
çığlık koparmadan.
Alnımı dinlendirdim üstünde
tüfeğimin,
Düşünmeye başladım, bir karar
veremedim,

Ardından gidemedim anayla
oğulların,
Beklerdi belki ama işi vardı
ananın,
Yavruları olmasa, bu güzel,
dertli dul da
Kurdu tek bırakmazdı bu büyük
macerada;
Ama işi yavruları kurtarmaktı,
kurtaracak da
Açlık acısını çekmeyi
öğretecekti onlara,
Sonra şehir yasasına hiç mi hiç
girmemeyi.
O yasa insanlarla köle hayvanlar
içindi,
Uyamazlardı da zaten, kölelerin
işiydi
Avlamak boğaz tokluğuna
ormanın ilk sahibini.
Yazık! diye düşündüm, büyük
ama adımız,
Utanıyorum bizden, biz ne kadar
zayıfız!
Nasıl bırakılır hayat ve bütün
acıları,
Bunu bilen sizsiniz, Tanrı’nın
hayvanları!
Ne bir şeye erilir dünyada, ne bir
şey bırakılır,
Yalnız sessizlik büyük,gerisi
zayıflıktır.
İyice anladım ben seni ey vahşi
yolcu,
Son bakışın dosdoğru gelip
kalbimi buldu,
“Uğraş, didin’’ diyordu,’’gücün
varsa,
Ruhun çalışkan ve düşünceli
kala kala,
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Varsın sabırlı gururun en yüksek
Yap olanca gücünle uzun, ağır
tepesine,
işini,
Benim doğuştan eriştiğim büyük
Sonra acı çek ve öl, sessizce,
ereğine.
benim gibi’’
Ağlamak bayağıdır, inleyip
yalvarmak da.
Alfred de Vigny
Alınyazısının seni çağırdığı tek
yolda
2. Vigny’nin Kurdun Ölümü adlı şiirine genel bir bakış
Alfred de Vigny’nin Kurdun ölümü adlı şiirinin iki Türk yazarın
dikkatini çekmesinin sebepleri üzerinde durmak konunun daha iyi
anlaşılması açısından önemlidir. Yunan ve Batı uygarlıklarında genel
olarak kötülüğün, korkunun ve şeytanın simgesi gibi görülen kurt; bir Batı
medeniyeti olan Romalılar için kutsal bir yaratıktır. Romus ve Romulus
kardeşleri sütü ile besleyen dişi kurt Romalıların varoluşlarının kaynağı
olarak kabul edilir. Buna benzer bir durum Türk’lerin Bozkurt destanında
da geçmektedir. Türk mitolojisinde bozkurt motifi, hem sözlü kültürde
hem de yazılı edebî eserlerde; kurucu, doğurgan, rehberlik edici ve
kurtarıcı sıfatları ile dikkatleri çeker. Bu açıdan bakıldığında Halide Edip
Adıvar ve Yahya Kemal Beyatlı’nın Vigny’nin bu şiirine ilgi duymalarının
temel sebebi de ortaya çıkmaktadır. Kurt, her üç yazarın içinde yetiştiği
kültür havuzunun, kültürel belleğin ortak paydasıdır. Her ne kadar Fransız
genel kültüründe ve inanç sisteminde kurdun cehennemle ilişkilendirildiği
(“ le loup était souvent assimilé au démon”)1 Anubis: mısırlılarda ve
Cerbère yani Kerberos Yunanlılarda ) bilinse de Vigny’nin romantik
duyuşu kurdun bir tabiat unsuru olarak algılamasından dolayı bu olumsuz
imajın insanlığa örnek olacak erdemli bir davranış biçiminde sunulması
dikkat çekicidir. Aslında Vigny, kendi kültüründe olumsuz bir imaja sahip
olan kurdu, insanın vahşileştiği anlarda masum bir kurban ve fedakârlık
yapan bir baba figürü şeklinde tasvir eder. Vigny’nin kurt imajını seçmesi
bu bağlamda çarpıcı bir sanatsal imaj olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan
cehennem bekçisi imajından sıyrılan kurdun, fedakâr ve koruyucu bir baba
şeklinde verilmesi söz konusu çarpıcılığı besler niteliktedir. Denilebilir ki
Vigny, insanın vahşileştiği ve vicdan melekesinden yoksun olduğu
zamanlarda hayvanın daha erdemli bir duruş sergilediğine dikkat çeker. En
vahşi hayvanlardan olarak Fransız kültürel belleğinde konumlanan kurt
bile böylesine erdemli bir davranışı ortaya koyabilirken, insanın vicdanını
kaybetmesi ve canileşmesi Vigny’i rahatsız etmektedir.

Jean Ferré, “Dictionnaire des Mythes et des Symboles” De A à Z, une synthèse des
cultures, traditions et mythologies, Collection “J’Aİ LU”, Éditions du Rocher, Paris
2003,s.99.
1
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Alfred de Vigny’nin“Kurdun Ölümü” adlı şiiri aslında insanoğlunun
acımasızlığı ve doğayla uyumsuzluğunu vurgulayan duygusal bir şiirdir.
Stoacı bir düşünceye sahip olan Alfred de Vigny bu şiirinde doğayla iç içe
ve uyum içinde yaşayan hayvanların yaşamını kâinatın hakikatlerine ermiş
yüce varlıklar olarak görmektedir: “Bu hayattan ve tüm bu kötülüklerden
nasıl vazgeçilebileceğini sizler biliyorsunuz yüce varlıklar!” (“Comment
on doit quitter la vie et tous ses maux, C’est vous qui le savez, sublimes
animaux !”) demektedir. Ve insanı eşrefi mahlûkat olarak gören
alışılagelmiş fikrin aksine Alfred de Vigny için insan ırkı hayvandan daha
aşağıdır: “Ne yazık diye düşündüm, şu büyük insan adına rağmen,
kendimizden utanıyorum. Bizler akılsızlarız.” (“Hélas! ai-je pensé, malgré
ce Grand nom d’Hommes, Que j’ai honte de nous, débiles que nous
sommes !) Yine Stoa ekolüne göre doğaya uygun davranmak aynı
zamanda akla uygun davranmaktır. Vigny’nin burada insanı akılsızlıkla
itham etmesi, insanın doğaya uygun davranmaması bağlamında bir nevi
aklını yitirme hali olarak değerlendirmesidir.
3. Mekânsal benzerlik:
Alfred de Vigny’nin Kurdun ölümü adlı şiirinde mekân olarak karanlık,
kuytu ve iç karartıcı bir mekân tasviri yapılmaktadır: “Ve ormanlar ufka
kadar simsiyahtı” (“Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon”). Fransız
şairinin şiirde seçtiği mekân vahşi doğadır. Şiirin hemen başında şairin
ruhsal olarak bir buhran içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu da şairin
romantik akımın bir üyesi ve stoacı düşünceye sahip olmasından dolayı
gayet doğaldır. Zira “Stoacılığın büyük ilkesi doğaya uygun
davranmaktır.”2 Vigny’nin karamsarlığının kaynağı, insanın doğaya
uygun davranmayışı ve sahip olduğu erdemleri yitirmesidir.
Halide Edip Adıvar’ın da mekân olarak seçtiği yer, şehrin kenarında
ölümün sürekli hatırlatıldığı mezarlık yakınındaki bir evdir. Halide Edip’te
de siyah renk hâkimdir: “siyah servilerin arkasında”, “gözlerinin etrafını
simsiyah yapan öksürük”(…), “gökte siyah toprak bulutları”(…),“beyaz
sakallı siyah cübbeli ihtiyar cenazeler” (…) “siyah saçlı beyaz kefenli genç
kadınlar” (…), “siyah bir ekmek”.3 Orası da Vigny’nin tasvir ettiği orman
gibi karanlık ve iç sıkıntısını tetikleyici bir mekândır. Orman, romantik
şairi cezbeden bir mekân olmasına rağmen insanoğlunun acımasızlığının
bir sahnesi haline gelmesinden dolayı gerçek ve doğal kimliğinden uzak
algısal bir mekâna dönüşmüştür. Orman kâinattaki her şey gibi çift
karakterli bir mekândır. Mitler ve semboller sözlüğünde orman şöyle tarif
edilir:“orman esrarengiz bir yapıya sahiptir. Orası hem bilge keşişlerin
sığındığı bir tefekkür mekânı(meditasyon)hem de en kanlı haydutların bir
(Erişim
Tarihi: 20.04.2018
3 Halide Edip Adıvar, “Dağa Çıkan Kurt”, Can Sanat Yayınları, İstanbul 2014, s.13-14.
2http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_sozlugu/s/stoacilik_nedir_ne_demektir.asp
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sığınağı haline gelebilir”.4 Bu noktada Vigny’nin şiirinde orman en kanlı
hayduda dönüşen insanın konumlandığı bir mekân olarak karşımıza çıkar.
Ormanın / doğanın bilgisine ve erdemine yabancılaşan insan, onu tahrip
eder.
Halide Edip’in öyküsünde karşımıza çıkan kurt tasviri ile Vigny’nin
kurda dair olan tasvirleri sıklıkla birbirine benzer. Söz gelimi Vigny’de
kurdun oturuş biçimi ile Halide Edip’teki kurdun oturuş biçimi aynıdır.
Kurt gelir ve iki ayağı gerili bir vaziyette oturur5 ( “Le Loup vient et
s’assied, les deux jambes dressées”) Vigny’nin kurdu gibi Halide Edip’in
kurdu da yaralıdır. Vigny’nin de Halide Edip’in de kurtları yaralı oldukları
halde pes etmemiş, teslim olmamışlardır.
Vigny’nin Ay’ı ateş sarısı ve bulutlar da sanki o ateşin dumanı gibidir
Yangından çıkan dumanlar gibi alev almış ay’ın üzerinde bulutlar
koşuşturuyorlardı. (“Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme
sur l’incendie on voit fuir la fumée”) Halide Edip’in tasvir ettiği Ay da
sarıdır. Sarı, renk sembolizminde hastalık ve olumsuzluğu
çağrıştırmaktadır. Her iki metinde de kurt yaralıdır ve genel tablo
olumsuzluklarla çevrilidir.
Halide Edip Adıvar’ın sahne olarak seçtiği mekân insanın en mutlu ve
güvende olması gereken yuvası yani evi olduğu halde bu mekânın da
Vigny’nin ormanı gibi mutsuzluğun ve hüznün ön plana çıktığı bir ortama
dönüştüğü görülmektedir. Bachelard Mekânın Poetikası adlı eserinde “ev
bodrumuyla, katlarıyla ve çatı katıyla insanın iç dünyasının çeşitli hallerini
simgeler. Bodrum kat bilinçaltını, çatı katı ise manevi yükselmeyi
simgelemektedir”6 der. İnsanın ruh hali nasıl değişkenlik gösteriyorsa ev
de kişinin ruhsal durumuna göre olumlu veya olumsuz bir görüntüye
bürünmektedir.
Halide Edip Adıvar’ın eserindeki bir paragraf Vigny’nin şiirini özetler
niteliktedir. Bu paragrafta konuşan kişi hikâyedeki annedir. Anne aslında
Halide Edip Adıvar’dır: “Yuvalarınız bozuldu, yavrularınız dağıldı,
yurdumuzda yas ve zincir var, avcı inlerinizi sardı. Ne dişi, ne yavru, ne iş,
ne ekmek ne de ateş kaldı. İnini köpekler basmış kurt yavruları gibi
çocukların dağıldı.”7
Bu paragrafın tamamında Halide Edip Adıvar üçüncü şahsa hitap
ederken, iki virgül arasında “yurdumuzda yas ve zincir var” şeklinde bir
ifade kullanmaktadır. Adıvar’ın burada birinci çoğul şahıs kullandığını
görmekteyiz; bunun sebebi işgal altındaki vatanına göndermede
bulunmaktır, çünkü kendisi de o vatanın evladıdır. Üçüncü şahıs zamirini
Ferré, age, s.79.
Adıvar, age, s.15.
6 Gaston Bachelard, “La poétique de l’espace”, “Quadrige” PUF, Paris 2012, s.23-50.
7 Adıvar, age, s.14.
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kullanırken vatan evlatlarını bilinçlendirme adına onlara hitap etmektedir.
Biz ve siz zamirlerinin farklı biçimlerde görünüm kazandığı bu alıntıda,
kendi yuvası bozulmayanın da ortak vatan paydasında biz grubuna dâhil
olması arzulanır. Söz gelimi “Bana dokunmayan yılan bin yaşın” sözünün
karşıtlığında, düşman işgaline uğramayan vatan topraklarında yaşayan
neferlerin de işgal edilen vatan topraklarındakilerle aynı kaygı ve bilince
sahip olması hususunda bir çağrı yapılır. Bir nevi Atatürk’ün “Hatt-ı
müdafa yoktur, sath-ı müdafaa vardır ve bu satıh bütün vatandır.” sözünün
edebî bir biçimde ifadesidir. Bireysel yuvalardan ziyade bütün yuvaların
ve evlatların, yani vatanın bütününün kurtuluşu nezdinde kolektif bilince
bir çağrı yapılmaktadır.
Öte yandan Halide Edip Adıvar’ın hikâyesindeki çocuğun babası
savaşta ölmüş ve çocuk annesiyle yalnız kalmıştır. Alfred de Vigny’nin
şiirindeki kurt yavrularından bir tanesi sanki bu çocuğun bedeninde
yeniden canlanmıştır. Adıvar’ın hikâyesindeki anne Vigny’nin şiirindeki
yavrularıyla dağa kaçan dişi kurt gibidir babanın yokluğunda yavrusuna
bakma görevi ona kalmıştır. Hikâyenin başında ayrıca Halide Edip’in “avcı
inlerinizi sardı” diyerek vatanı işgal edenleri Vigny’nin şiirindeki avcılarla
özdeşleştirdiği görülmektedir. Yine babasızlık hâlinin iki metinde de
görünüm kazandığı söylenebilir. Halide Edip bu öyküde babasız
çocukların anneleri tarafından korunup ve beslenmesi eylemlerinin yanı
sıra, Türk kadınının Millî Mücadele’ye fiili anlamda dâhil olması gerektiği
fikrini de savunur.
Diğer bir paragrafa geldiğimizde Vigny’nin şiirindeki erkek kurt
çocuğun ayakucunda tekrar yaralı olarak dirilir.8 Bu aslında çocuğun
özlemini çektiği şehit babasıdır. Nasıl ki Vigny’nin kurdu ailesi için can
vermiş kendisini feda etmişse, çocuğun babası da vatanı ve ailesi için
kendisini feda etmiştir. Çocuğun hayalinde canlanan kurt yaralı da olsa
yavrusunun yanına gelmiştir. Bu yaralı kurt aslında Türk milletinin ta
kendisidir; avcılar, yani işgalciler, tarafından Vigny’nin kurdunun aksine
öldürülememiş fakat yaralanmıştır. Bu baba kurt ölmediğine göre halen
gelecek için bir umut vardır. Halide Edip Vigny’nin “Kurdun Ölümü”
şiirindeki kurdu çocuğun hayalinde tekrar canlandırırken aslında çocuğun
şahsında bir milletin umudunu yeniden canlandırmayı ve onun küllerinden
yeniden doğmasını arzulamaktadır.
Yahya Kemal Beyatlı ise Alfred de Vigny’nin şiirini, istiklâl harbi
yazılarını ihtiva eden “Eğil Dağlar” adlı eserinde şiirin temasını ve
kahramanlarını kurtuluş savaşı ve Türk milletiyle açıkça özdeşleştirmiştir:
“Zannederim ki şair Vigny bizim maceramızı anlatmış! O erkek kurt, ölen
ordudur; o dişi kurt, anne Anadolu’dur, o kurdun yavruları İnönü ve

8

Age, s.15.
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Dumlupınar çocuklarıdır ki dul annelerinden aldıkları dersi tekrar
ediyorlar: “Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl!”9
4. Sonuç
Sonuç olarak Alfred de Vigny’nin Kurdun Ölümü şiirinden hareketle
Yahya Kemal’in “Kurdun Dişisi ve Yavruları” başlıklı yazısını kaleme
alması ve bunu bir sohbet ortamında Halide Edip ile paylaşması bu üç
metnin metinlerarası ilişkisini ortaya çıkarır. Yahya Kemal’in Vigny
algısından etkilenen Halide Edip, kurt imajını millî romantik duyuş tarzı
ile algılar ve Dağa Çıkan Kurt adlı öyküsünün başında, bu durumdan
bahseder.
Bir av macerasında ortaya çıkan sahnenin romantik ve stoacı bakış açısı
ile bir şiire dönüşmesi insanın acımasızlığı ve doğayla uyumsuzluğunu
işaret ederken, aynı metnin Türk edebiyatçılarının duyuşunda Millî
Mücadele ruhunun uyandırılması yolunda tezli bir metne dönüşmesi dikkat
çekicidir. Bu durum bize Paul Valery’nin “Başkalarından beslenmekten
daha doğal bir şey yoktur. Fakat önemli olan sindirebilmektir. Aslan
asimile
olmuş
koyundan
meydana
gelmiştir.”
(Rien de plus original, rien de plus soi que de se nourrir des autres. Mais
il faut les digérer. Le lion est fait de mouton assimilé.)10 sözünü hatırlatır.
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ŞİİR GELENEĞİMİZİN MODERN ŞİİRE ETKİSİ
Modern City Impact of Poetry
Mesut TEKŞAN
Giriş
Türk edebiyatının en köklü edebi türü şüphesiz şiirdir. Şiirin ne zaman
ortaya çıktığı ve ilk örneklerinin neler olduğu konusunda değişik görüşler
olmakla birlikte ilk yazılı kaynaklarda yer alan şiirler aynı zamanda
şiirimizin de ilk örnekleridir. Yazılı kaynaklarda yer alan bu örneklere
bakarak şiir geleneğimizin çok daha öncelere dayandığını söyleyebiliriz.
Bunu sözlü şiir geleneğimizin güçlü örneklerine bakarak da teyit etmek
mümkündür. Çünkü geç dönemde yazıya geçirilmiş sözlü halk şiirimiz
âşık tarzı ve tekke/ tasavvuf şiiri olarak iki daldan gelişirken güçlü
temsilciler yetiştirmiş ve güçlü şiir örnekleri verilmiştir. Bu zaman
zarfında Türk şiiri bir yanda sözlü gelenek oluştururken diğer yanda onunla
paralel yürüyen güçlü bir yazılı edebiyat geleneği de oluşturmuştur.
Sonradan adına “divan edebiyatı/şiiri” denilen bu gelenek Tanzimat
dönemine kadar varlığını güçlü olarak sürdürmüştür. Tanzimat’la başlayan
yenileşme dönemi şiirinde ve sonrasında da bu geleneğin etkileri güçlü bir
şekilde görülmektedir. Başka bir söyleyişle Tanzimat’tan sonra yenileşen
şiirimiz hem divan şiirinden ve hem de sözlü halk şiirden etkilenmiştir. Bu
etkilenme Tanzimat dönemiyle sınırlı kalmamıştır. Servet-i Fünûn şiiri,
milli edebiyat dönemi şiiri, cumhuriyet şiiri, Türk şiirinde bir ileri merhale
sayılacak İkinci Yeni şiiri ve hatta günümüz şiiri farklı dozlarda da olsa
geleneksel şiirden etkilenmiştir. Bu etkilenme bazı şairlerde ve şiirlerde
açık açık görülürken bazılarında daha derinlerde ve gizlidir. Bu tür
etkilenmeleri hemen anlamak, yakalayabilmek ve gösterebilmek kolay
değildir.
Gelenek ve Şiir
Şiir geleneğinden bahsettiğimiz bu çalışmamızda öncelikle “gelenek”
kavramına bakalım. Türkçe Sözlük'te gelenek “Bir toplumda, toplulukta
eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa
iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre,
davranışlar ve ananeler” şeklinde tanımlanmaktadır.
“Gelenekler geniş anlamıyla bir kuşaktan ötekine geçirilebilen bilgi,
tasarım, inanç, yaşantı biçimi, daha geniş anlamıyla maddi olmayan


(Doç. Dr.); Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Ordu, Türkiye. E-mail: mesutteksan4@gmail.com
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kültürdür. Dar anlamda ise kuşaklar boyunca bir toplumun örneğin kutsal
ya da politik işleri gibi önemli konulardaki görüşlerdir. Gelenekler,
toplumsal yaşamın düzenlemesinde ve denetlenmesinde önemli rol oynar.
Nitelikleri bakımından genellikle daha tutucu olan gelenekler aile, hukuk,
din ve politika gibi toplumsal kurumlar üzerinde etkilidir. Bilim ve sanat,
geleneklerin daha az etkisi altındadır. Bireyin bağlı bulunduğu grubun
veya toplumun geleneklere karşı çıkması, bu karşı çıkışın derecesine göre
bireyin toplumsal cezaya uğraması, hor görülmesinden alaya alınmasına
kadar genişleyen tepki türlerinde biçimlenir. Geleneklerin tıpkı örfler gibi
yasalarla belirlenmiş türleri vardır. Yasa, geleneklere ve onlara aykırı
davranışlar için verilecek olan cezaları bir ölçüye sokmaya çalışır.
Gelenekler, genellikle yasalardan çok daha geniş bir alanı yönetir” (MEB,
Anadolu Halk Kültürü).
Gelenek bağlamında Yeni Türk şiirine bakıldığında iki yaklaşım
olageldiği görülmektedir. Birincisi geleneğin ayak bağı olduğu ve
yeniliklerin önünü tıkadığı görüşüdür. Bu görüş Tanzimat döneminde çok
dillendirilmişse de Tanzimat şiirinin özellikle şekilde onun etkisinden
kurtulması kolay olmamıştır. İkincisi “geçmişin meşru ve büyük kuvveti
olarak kabul edilen gelenek anlayışı” dır (Örgen, 2009: 2157). Bu görüşte
gelenekten beslenmek ve onun dışına çıkmanın değerleri kaybettireceği
endişesi vardır. Servet-i Fünûn, Fecr-i Ati ve hatta II. Yeni Şiiri bu görüşle
divan şiir geleneğine yaslanmakta sakınca görmemiş, özde, biçimde, ahenk
unsurlarında ve imge yaratmada ondan yararlanmıştır. II. Yeni’nin
rüzgârını arkasına alarak şiirde yeni arayışlara ve yeni ufuklara yelken açan
şairlerimizden biri de Yüksel Pazarkaya’dır. Ellili, altmışlı yıllarda
uluslararası bir akım olarak ortaya çıkan somut şiir akımının Türk kökenli
ve Türkçe yazan tek temsilcisi olarak Stuttgart Okulunun üyesi olan
Pazarkaya, aynı zamanda gelenekten de yararlanan şairlerimizdendir1.
Pazarkaya’nın 1983’te “Du Gegende/ Sen Dolaylarında” adlı şiir kitabı
yayınlandığında eser hakkında birçok yazı yazılmıştır. Bu yazılarda eserin
içeriği ve genel yapısı yanında geleneksel şiirin etkisinden de söz
edilmektedir. Bu konuda Demir Özlü şöyle demektedir: “Sen Dolayları,
bütünselliği olan küçük bir divandır. Hem halk tasavvuf şiirinin, hem de
divan şiirinin peteklerinden süzülerek gelmiş, çağdaş şiirle birleşmiş, onun
yatağına kavuşmuştur. Hem şiirde, hem de bitmek tükenmek bilmez olan
o kişilik olgunlaşmasındaki büyük bir aşamanın işaretidir. Özle dolarken
biçimce incelmiştir” (Yazko Edebiyat, 1983). Yine aynı konuda Hikmet
Altınkaynak “Tıpkı Yunus Emre’nin: Bir ben vardır/ Bende benden içeri,
dizelerine benzer Pazarkaya’nın dizeleri. Yunus gibi eski şiirimizin
biçimlerini kullanmamıştır. Ama Yunus gibi, sevgiyi, sevmeyi, aşkı
bulunduğu yüce değerleriyle dizelere dökmüştür… Elbette Yüksel
1

Yüksel Pazarkaya, Somut Şiir, 1999, İstanbul: Açı Yayınları
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Pazarkaya olarak da yaşadığı yüzyılın kültüründe mayalanmış bu aşkı, bu
sevmeyi, bu sevgiyi…” (Varlık 1983). Doğan Hızlan da kitapla ilgili
şunları söyler: “Sen Dolayları, Pazarkaya’nın şiirselliğini iç gerçeğe
dönüştürmesinin kitabı olarak nitelendirilebilir. ‘Ben’in ancak ‘sen’le
varoluşunun şiirsel serüveninde başarılı oluyor” (Gösteri, 1984).
Cevat Akkanat, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri adlı eserinde “geleneğe
sadece teorik bir kavram olarak bakmak ve onu tek boyutlu düşünmek
doğru olmaz” diyerek Ebubekir Eroğlu’nun geleneği üç katman içinde
değerlendirmesi üzerinde durmuştur. Buna göre birinci katman şiirin ‘bir
çırpıda görülebilen geçmişidir’. Bunu, bir dil içinde oluşmuş bütün şiire
herhangi bir noktadan bakmakla göreceğimiz saha’ olarak tanımlanan
ikinci katman izler. Son aşama ise, ‘dil içindeki bütün edebiyat
değerlerinin, anlamını bulduğu uygarlık alanı’dır.
“Eroğlu’nun çizdiği bu katmanlar silsilesinden de anlaşılacağı gibi,
edebiyat geleneği çizgisinin en önemli etkeni dildeki yakınlıklardır” diyen
Akkanat bunun yeterli olmadığı görüşündedir: “Bu yakınlıklar geleneğin
tezahürüne tek başına yetmez; düşünce, his ve hayal birliktelikleri,
kısacası, bedii tefekkür kategorisi içinde değerlendirebileceğimiz
hususların da bulunması şarttır” (Akkanat, 2002: 16).
“Aynı edebi gelenek içinde bulunmak, yazılanların birbirine benzer,
aynı ve yakın oluşları değildir. Bunun da ötesinde, özde bulunan bir derin
çizgidir. Bu derin çizgiyi Oktay Rıfat ve onu izleyen Fethi Naci gibi, ‘ruh
akrabalığı’ şeklinde isimlendirenler de vardır.
Gelenek ve Modernlik Arasında (2012) adlı çalışmasında Mustafa
Armağan, “geleneksel toplumlarda gelenek sanatçıyı besleyen önemli bir
kaynaktır. Sanatçının bu kaynaktan beslenen eseri ‘yine geleneğin
filtresinden geçerek topluma ulaşmaktadır” (Armağan, 2012: 54) derken;
Orhan Okay, şiirin esasının gelenek olduğunu, sanatın kopukluklara
tahammül edemeyeceğini söyleyerek geleneğin vazgeçilmezliğini ortaya
koymaktadır. Her sanatın usta-çırak geleneği içinde geliştiğini, zaman
zaman gelenek karşıtı tepkiler oluşsa da, bunlara rağmen geleneğin
gelişmesini sürdürdüğünü belirterek, öyle ki, birçoklarının ‘gelenekten
kopuk’ saydığı bugünkü şiirimizin bile, hiç kopmadan, ‘en eski şiirimize
kadar’ bağlandığını ifade eder (Okay, 1996: 67).
Geçmişte yaşayanların ortaya koydukları sanatsal ve kültürel üretimler
zamanla birikimler oluşturur. Zamanın bütün yıkıcılığının ve tazyikinin
altında kalıcı olmayı yakalayan zamana direnen eserler, kültürel aktiviteler
o milletin kültürel ve sanatsal geleneğini oluştururlar. Bu kültürel ve
sanatsal birikimler, gelenekler her devrin sanatçısını farklı farklı etkiler.
Devrin sanatçısı kendi zamanından beslendiği gibi geçmişten ve geçmişin
birikimi olan geleneklerden de beslenir.
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Geleneği edebiyat için kaçınılmaz bir kaynak olarak gören Enis Batur
da, bunu, “Çağdaş yazarın klasik dünyayı yeniden üretme eğilimi, ‘eski’
ile’ yeninin kaynaşma ve ayrışma bölgelerine ışık düşüren bir olgu” olarak
değerlendirmektedir (Akt. Akkanat, 2002: 23).
Gelenek sanatçıya kaynaklık ettiği gibi baskı da yapar. Geleneğin
baskısını Özdemir İnce, ‘doğurgan bir kaynak’ olması ve ‘belli kuralları ve
disiplini’ bulunması gibi özellikleriyle açıklar. Bunların ilki, geriden
gelenleri kendisine çekerken, ikincisi, onları söz konusu kural ve
disiplinler içinde eser vermeye zorlar. Beşir Ayvazoğlu bunlardan
birincisini “Geleneğin verdiği hazır biçimler, klişeler gerçekten fevkalade
caziptir” sözüyle açıklar (Akkanat, 2002: 24).
Çağdaşın, modernin gelenekle bağlantısı sanıldığından daha çok derin
ve kapsamlıdır. Bu konuda yazılmış birçok kaynak bulunmaktadır. Bir
makale kapsamında bunların derinliğine daha fazla girmeden konumuzu
aydınlatacak kadarını burada vermek durumundayız.
Geleneksel şiirimizde tasavvufi düşüncelerin temelleri çok derin ve
etkilidir. Halk şiiri geleneğinde olsun, divan şiir geleneği ve hatta tekke şiir
geleneğinde olsun âşık, maşuk ve aşk temaları oldukça yaygın işlenmiştir.
Konuların işlenişinde tasavvufi yaklaşımların büyük etkisi vardır. Bu
yaklaşımlar tasavvuf felsefesinin ya da başka bir tabirle tasavvufi
düşüncenin temellerini oluştururlar. Tasavvufi düşünce; tecelli teorisi,
mutlak varlıkta yok olma (fenafillah) veya onunla bir olma/özdeşleşme ve
insan-ı kâmil2 olma gibi prensiplerle çalışmaktadır.
1. Tema/İçerik Bağlamında Şiir Geleneğimiz ve Modern Şiir
Tasavvufta “insan-tanrı-evren” özdeşliğine özgü bir düşünce vardır:
Buna göre evrendeki varlıklar Tanrısal görünüşlerdir. İnsan da Tanrının
görüntüsünden bir parçadır. Tasavvuf felsefesine göre, ayrım yapmadan
bütün insanlar aynı değeri taşırlar. Bütün insanlar aynı Tanrısal öze sahip
olduklarından özdeş yapıdadırlar.
Edebiyat kuramlarında özdeşleşmekten bahsedilmektedir. Burada seven
ile sevilenin özdeş olduğundan ve aynılaştığından söz edilmektedir. Bu
tasavvufta sıkça işlenen konulardan biridir. Yaratan ile yaratılanın bir
olması “fena fillah”a ermesi anlayışı gibi bir şey. Tabi ki Pazarkaya’nın bir
mutasavvıf olduğunu düşünmüyoruz.
Öyle olmadığını biliyoruz.
Dememiz o ki o bu anlayışı eserinde başarıyla yansıtabilmiştir. Bu
anlayışın kökeninde Yunus ve onun temsil ettiği tasavvufi düşünce vardır.
Kitabın ilk şiiri “Beni Açıyorsun” da sevgili ile bütünleştiğinde var
olduğunu, dolup taştığını söylemektedir.
Yoksun, içime doluyor beni
2

İnsan-ı Kamil: Fenafillaha ulaşmış kişi, olgun insan, kâmil insan
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Taşırıyorsun
Yoksun, işgalin altında beni
Tutuyorsun
Yoksun, kahır çiçekleriyle beni
Açıyorsun (s.6)3
Sevgili her şeydir sanatçı için. Sevgiliyle bütünleştikten sonra onun
yokluğu her şeyi alt üst etmiştir. Âşıkın kalbi terk eden sevgili için
vurmaktadır. “Gittin gelmedi Yaz” adlı şiirinde yüreğinin sevgili diye
attığını ifade etmektedir: “Gittin, gözüm ardında/ Seyirdi durdu/ Yüreğim
seni vurdu” (s.8). Sevgili her şeydir. O gidince hiçbir şey eskisi gibi
kalmamıştır.
Sensiz sevinçsiz gün
Us savruk yürek solgun
Kış tuzu emmiş yaprak
Kök kavruk dal bungun (s.10)
Aynı şiirde sevgili sıla olurken onun olmayışı gurbet olarak
değerlendirilmiştir.
Sensiz sılam çözüldü
Bilirim de her türünü
Gurbetim yokluğunmuş
Sılam sen (s.10)
Yunus’un “Bir ben vardır benden içerü” dediği gibi Pazarkaya da
sevgilinin liflerinden oluşan bir “ben” kurmak istemektedir. Sevgiliye olan
özleminin onu var ettiğini ifade ederek sevgiliye şöyle seslenmektedir:
Özlemin öğretiyor acının türlerini
Bitmez tükenmez çekim kiplerini
Sayıklıyorum belki bir şey anlatamadan
Örüyorum belki senin liflerinden bir ben
Özlüyorum seni, sende ben olmayı (s.12)

3Bundan

böyle alıntılar, kaynakçada yer alan eserden sayfa numarası verilerek yapılacak
ayrıca kaynakça belirtilmeyecektir.
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Bir başka şiirde sevgilinin sesine uyarak “Doruktan doruğa bir esintinin
çağrısına uymak”tan söz etmektedir. Sevgilinin izinden yürüyüp gitmek,
onunla bütünleşmek tasavvufi düşünceyi hatırlatmaktadır.
Aşağıda ki şiir Yunus’un “Arayı arayı bulsam izini/ İzinin tozuna
sürsem yüzümü/ Hak nasip eylese görsem yüzünü,/ Ya Muhammed canım
arzular seni” şiirinden mülhem olduğunu söyleyebiliriz. Burada hem içerik
hem de söyleyiş benzerliği görülmektedir.
İzlerin sürülmeye değer tek iz
Yitik yerde yine aynı giz
İstesen çözülecek yetmiyor istem gücüm
Bütün gücümle istiyorum
Tükensem tükenemiyorum
Çatlıyor tohumu korkunç bir istemin (s.14)
Sevgiliyle bütünleşme en güzel ifadesini “Sen Değilsem İnzivalar
İnindeyim” şiirinde bulmuştur. Sevgiliyle bütünleşmenin aşamalarını
sayarak ilerleyen şiirin zirvesi “Senken vardım, sen olunca evrendeyim”
dizesi olmuştur (s.20). Şiirin ikinci bölümünde şunları söyler:
Anımsa, yürüdüğüm yol senin yolun
Hedef sen, sonu gelmeyen yolun
Akşama devrilmiş üzünçlü bir aydınlık
Bulutlar darmadağın, sökün sökün
Yüksekteler- bu, yağmur yok demek
Ah bu akşamüstüler, bulutlu akşamüstüler
Ah bu akşamüstü bulutları ki hüzzam söyler
Ve sündürüp gönlümü, usumu, uçup gider
Anımsa, tükenmez sevda emeğinde yontar benini
Unutamaz o ben, fasıllar erguvanı senini
Hüznün aydınlık bir çizgisine yaklaşmakta
Benle sen dönemecine varmakta, duyuyor
Bu ilk sınav, ilk aşama yalnızlığın burukluğunda
Mayası yavaş yavaş senleşiyor
Sen değilsen inzivalar inindeyim
Senken vardım, sen olunca evrendeyim (s.21)
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Burada sevgiliyle var olmak ve çoğalmak anlatılmaktadır. Sevgilide
yok olarak çoğalmak, sevgiliyle bütünleşerek var olmak, ayrıyı gayrıyı
ortadan kaldırmak düşüncesi vardır. Hallacı-ı Mansur4 da buna benzer
düşünceyle “Enek Hakk” diye ünlemiştir. Batini ilimden haberdar olmayan
ve Mansur’u anlamayanlar onu darağacına layık görürler.
Yıllar sonra onu hal diliyle çok iyi anlayan Yunus, “Hallacı Mansur
Enel Hakk söyledi/ Haktır sözü hak söyledi” diyerek, onun gerçekte ne kast
ettiğini ifade etmiştir. Bugün hemen herkes Hallacı Mansur’un ne demek
istediğini ve ne kadar haklı olduğunu bildiği gibi ona zulmedenlerin de din
adına Allah adına ne büyük bir gaflet içinde olduklarını bilmektedir.
Pazarkaya Yunus gibi Hallacı Mansur gibi sevgili “Yolunda bir hiç olup
yeniden doğmak” arzusu duymaktadır. Onların bu tavrı tasavvufi
söylemleri de mecazi olduğu halde Pazarkaya’nın söylemleri onlara
benzemekte fakat içeriği beşeri aş, beşeri sevgilidir, tasavvufi bir yönü
yoktur. Pazarkaya tasavvufla ilgilenmemiş olsa da onun düşünce
dünyasından, söylemlerinden ve anlayışından yararlanarak kendi şiirini
kurmuş, kendi beşeri sevdasını dillendirmiştir. Bu şiir kültüründen
yararlanmanın, Türkçeyi ve Türkçenin büyük ozanlarını iyi bilmenin bir
sonucudur. Bu da şaire böylesine güzel imgeler kurma ve kendini ifade
etme gücü ve yetisi vermiştir. Kendi beninden sıyrılarak sevgiliyle
bütünleşmek, bu kadar güzel ifade edilebilir. Yunus’un:
Severim ben seni candan içeri
Yolum var bu erkândan içeri
Beni bende demen ben de değilim
Bir ben vardır bende benden içer
Nereye bakar isem dopdoludur
Seni nere koyam benden içeri
Beni sorma bana bende değilim
Enel Hak: Hallac-ı Mansur Allah ü teâlânın aşkı ile kendinden geçtiği bir sırada; "EnelHak" dedi. Bu sözün anlamı, (Ben Hakkım) demek ise de, (Haktan başka hiç kimse yok)
demek istemişti. Bu sözü için katline fetva verdiler. Halife, onun bir yıl zindana atılmasını
emretti. Hallac-ı Mansur, niçin Enel hak dedi? Evliyadan bazıları Allah ü teâlâyı zikrettiği
zaman, Rabbinden gayrı her şeyi, hatta kendi nefsini bile unutur. Zikrettiği yani andığı
mahbubun adını dilinden düşürmez. Hallac-ı Mansur hazretleri, La ilahe illallah demeyi
o kadar çoğaltmıştı ki, anması kalpten ruha geldi. Orada ünsiyet peyda ederek ilahi aşka
kavuştu. Dünyadaki her şeyi hatta kendi adını bile unuttu. Aşk sarhoşluğu kapladı. Buna
sekr hali deniyor. Bu halde iken, (Sen kimsin?) diyenlere, (Enel-Hak) diye cevap verdi.
Üzerinden sekr hali gidince, yani ayılınca (Enel-Hak) dediğini hatırlamadı. Fakat dine
aykırı konuştuğu için şehit edildi. Yere dökülen kanları (Enel-Hak) şeklini aldı. (
http://www.dinimizislam.com/detay.asp erişim: 15.08.2017)
4
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Suretim boş yürür dondan içeri
Beni benden alana ermez elim
Kadem kim basa sultandan içeri
Senin aşkın beni benden aluptur
Ne şirin dert bu dermandan içeri
Süleyman kuşdilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan içeri
Unuttum din diyanet kaldı bende
Bu ne mezhebdürür dinden içeri
Geçer iken Yunus duş oldu dosta
Ki kaldı kapıda andan içeri5
Pazarkaya, sevgili yolunda yürümekten büyük keyif duyduğunu ve
büyük haz aldığını ancak onu yolundan çıkarmak için çalan sirenlerden
bıktığını ifade ettiği “Yoruldum Sirenlerden” adlı şiirinde sevgili yolunda
karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerle mücadele anlatılmaktadır:
Yolunda yürümekten değil
Yoruldum durmadan usumu çelen sirenlerden
Alımlı çağrılara direnmekten
Issızlığın erincini can sıkıntısı gösteren
Uyudum kaç sürem bilmeden
Hiçbir düşün çekimine girmeden
Koyuldum yoluna taze direnç taze güçle
Siren seslerini işitmeyen bir erinçle
Dikip gözlerimi ufkun beyaz çizgisine (s.22).
Mutasavvıflar gibi Pazarkaya da aşkın akıl işi olmadığını ifade
etmektedir. Sevgiliye erişilecek yolda birçok tuzakların olduğunu, aklı
çelmek için “alımlı çağrılar” olduğunu; uykularında “düşlerin çekimine”
kapılmadığını ve “taze direnç taze güçle” bu yola koyulduğunu ifade eder.
Şiirin ikinci bölümünde yer alan dizeler, sevgiliyle bütünleşmenin,
tasavvufi ifade ile fena-fillah”a ermenin en güzel ifadeleridir:
Yolunda bir hiç olup yeniden doğmak için

5

https://www.antoloji.com
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Salt senin yankın olup sirenleri boğmak için
Devler dizilmiş iki yana korkunç güçleriyle
İki yana sürdüren çağrılı gülüşleriyle
Yeşillere kurulmuş arkadya masalarına
Kadim zamanların yıllanmış şaraplarına
Yürüyorum yolunda tükeniş oruçlarıyla
Atıp ben yükünü sırtımdan yeniden doğuş huruçlarıyla
Dikip gözlerimi güneşin ışınlarına (s.22)
Yolunda tarihi silmek için bir daha yazılmamacasına
Aşıp sedanın elyazmalarını, sevginin süremsizliğine
Yürüyorum yazıtlar arasından eprimiş
Kağşamış kalıtlar arasından süzülüyorum
Kervanlar geliyor karşımdan merkep pusat tülü
At arabaları otomobiller uçaklar karşımdan
Aldırmadan geçiyorum aralarından dönüp
Bakmıyorum silinirken kulağımda çıngırakları
Dikiyorum gözlerimi önümdeki gök düzlüğe (s.24)
Aynı eserin “Biçimle Beni Senle” adlı şiirinde “Oluşturan sen,
soluşturan sen/ Solsam sana, silinsem sana” diyen şair sevgiliye
seslenmeyi sürdürür:
Yetmiyor tohum yağış güneş
Sen ışımayınca
Sen ışımayınca bungunluk çiçekleri
Sen ışımayınca sıla düşkünü
Senle içerikle, biçimle beni senle
Dinsin özlem dinsin bu ikilem
Senim derken, birden ikileniyorum (s.50).
Şiiri devamında sevgiliye sitem vardır. Bu sitem mutasavvıfların
sitemine benzemektedir: “Özdeğimden beni yapansın, yine boğmak için/
Boğ ki yine kaynaşayım/ Kaynaştıran sen, yalıtan sen”. Tanrıyla
bütünleşme, tanrıda yok olma. Sevgili her şeye anlam ve derinlik verendir.
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”Evren bir boyutsuzluk sen olmadan/ Noktadan dar sonsuzluk kadar/ Senle
boyutla, sonsuzla beni senle/ Bitsin bu gerilim bitsin ikilem/ Senim derken,
yeniden diriliyorum/ Tinsin, kanıçekik külçe bu ben sensiz/ Gönlüme
içerik, anlağıma biçim sen/ Doldur içeriğinle, biçiminde can ver/ Bitmeyen
arayışlara sınavlara son ver (s.52-54).
Pazarkaya’nın “Elimi Uzatıyorum Yitiyorsun” adlı şiiri özdeşleşmenin
âdeta zirvesidir. Tasavvuftaki gibi bütün farklar ortadan kalkmış, artık sen
ben farkı kalmamıştır. Birçok unsuru Yunus’un aşağıdaki şiirine
benzemektedir. Önce Yunus’un şiirine bakalım:
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Aşkın âşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni
Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni
Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni
Yunus'dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
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İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni”
Pazarkaya adı geçen şiirde artık mesafelerin aradan kalktığını ifade
ederek şöyle diyor:
Uzaklığın görünmüyor artık gözüme
Aştım uzak kavramını, kalktı mesafe
Aştım sürem kavramını, daldım süremsizliğe
Düşünüyorum, sen düşünür gibi
Konuşuyorum, sen konuşur gibi
Buzul bir ortamda terler döküyorum
Temmuz ateşlerinde tir tir titriyorum
Hummalı bir dönüşümün içinde
Donmuş bir katılıkta
Elimi uzatıyorum, yitiyorsun (s.26)
Bu anlayış 20. yüzyılın zaman kavramına da uymaktadır. 20. yüzyılda
zamanda yolculuk veya zamanı bütüncül ele alma yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Cumhuriyet dönemi şairlerimizden Yahya Kemal’in
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şiirinde “tozlu zaman perdesi” her
an aradan kalkarak geçmiş ve hal zamanın birleştiğinden bahsedilmektedir.
Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan (Beyatlı,1974: 9)
Pazarkaya’nın şiirinin ikinci bölümü tasavvufi olduğu kadar felsefi
düşünce ve terimlerle geliştirilmiştir:
Uzaklığın münkirlik adı, girmiyor sözüme
Yakınlık kavramını yediremiyorum özüme
Aşıp yakınlığı sen olmak tek umarım
Bu bendeki bencilliği liğme liğme göme göme
Taş diken yılan çıyan baykuş akbaba
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Dile geliyor ardımsıra, beni bitire bitire
Ey bütün boyutları yoka indirgeme sınavı
Ey yoku bir tek ve gerçek boyuta erdirme sınavı
Sevmek sınavı, sevginin ufuktaki ak çizgisi
Elimi uzatıyorum, siliniyorsun (s.26).
Burada geçen “bütün boyutları yoka indirgeme sınavı” bir nefis
terbiyesinin, sevgilinin dışında her şeyi bir tarafa bırakarak onunla
bütünleşebilme sınavıdır.
Uzaklığın yokluğumla bir, biliyorum
Yokluğumu oluş yolunda esintine seriyorum
Bulaşıp rüzgârına biraz daha sen
Sesin bütün sirenleri kesen tek siren
Zonkluyor kulaklarım, çıkmıyor artık sesim
Tohumlar çatlıyor yolunda sesinle senin
Tomurcuklar yarılıyor yalnız senin sesinle
Sürgünler sürüyor senin sesin
Çatlıyor yumurtalar ve çatlıyor evrenim
Elimi uzatıyorum, yitiyor sesin
Yakıyorsun, ateşinin kaynağı öz (s.28).
Tasavvufa göre akıl gerçekleri kavramada yeterli değildir. Aklın
gücünü aşan yüksek gerçekleri ancak gönül bilebilir ve görebilir. Bu
yüzden aklı aşıp gönülle yönelmek ve Tanrıya ulaşmak gerekir. Aklı aşıp
gönül âlemine ulaşan insanın dünyasında, din, mezhep ve ulus ayrımları
ile mevki ya da sınıf farklılıkları ve adaletsizlik yer almaz, çünkü gönül;
anlayış ve kavrayış bölgesidir. Gönül tanrının insana kendisini sezdirdiği
ya da duyurduğu yerdir, bu nedenle de Tanrısal evdir. Bundan dolayı bir
kimsenin gönlünü kırmak, tanrı evini yıkmak demektir.
Gönül Çalab'un tahtı
Çalab gönüle baktı
İki cihan bedbahtı
Kim gönül yıkar ise (Timurtaş, 1980: 34)
Yunus, insandaki gönül denilen o ulvî cevheri; âlemlerin yaratıcısı,
sahibi ve sultanı olan Allah’ın, ezelî ve ebedî tahtı, O’nun baktığı
mukaddes bir yer olarak tavsif ve tasavvur etmektedir. Gönül, bu ulvî
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yaratılışıyla Cenâb-ı Hakk’ın tecelli ettiği bir nazargâh-ı ilâhîdir. Bu
itibarla, gönül yıkan bir kişiyi iki cihanın bedbahtı olarak vasıflandıran ve
bu işin büyük bir günah olduğunu ifade eden şair, “gönül” ile alakalı son
derece önem arz eden bu ve benzeri duyuş ve telakkilerinde, kendinden
sonra gelen mutasavvıf şairlere yol açmış, ışık tutmuştur.
Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil (Timurtaş, 1980: 34)
İnsan, ruh ile bedenden kurulu bir bütündür. İnsanın ruhsal yanı
aydınlık, bedensel yanı ise karanlıktır. Bu nedenle de savaş alanıdır. Ruhsal
taraf kazanırsa mutluluk, bedensel taraf üstün lük sağlarsa mutsuzluklar
başlar. Gerçek ile hayal, iyilik ile kötülük, güzellik ile çirkinlik, olgunluk
ile hamlık birlikte bulunur. Tasavvuf yalnızca bir felsefe değil, bir yaşam
biçimi önerisidir. Kalıcı niteliklere sarılıp, geçici niteliklerden arınmaya
çalışmak, ahlak kurallarını belirler. “Sende Açmak Tek İşim” adlı şiiri de
tasavvufi ifadelerle dolu. Âşığın aşk ateşinde yanmak için ateşe koşan
pervane metaforuna benzeterek sevdiğine şöyle seslenir şair:
Yakıyorsun yaklaşınca
Işınlar çağlayanınca
…
Bir düş içindeyim soyutlanmış her benden
Art arda düşen zemherileri hızır erinçleriyle
Biten yemişi yekinen güneşiyle bu evren
Henüz bir istem henüz bir düşlem
İstem varsa var eriş, düşlem varsa var oluş
Ayılıyorum, arınmış erinçlenmiş bu düşlemden (s.30)
Yakıyorsun, kıskıvrağım ışınlarınla
Dinmez doymaz bir istemle koşuyorum adına
Yaklaştıkça buhar ediyorsun darmadağın
Yağmursuz bulutlar gibi savruluyorum
Aradığım tek doygunluk sen olmak
Ne uçmaklar isterim ne uçmak gibi dünyalar
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Derip darmadağın özeklerimi yeni baştan
Bir damlada derişip yoluna baş koyan
Olmalıyım, ben oldukça işim bu benim
Bin kez solup bir kez sende açmak tek işim
Ayılıyorum, toparlanıp son bozgundan (s.30)
XIII. yüzyıl şairlerimizden Sultan Veled bir gazelinde Pazarkaya’nın
yukarıya aldığımız şiirdeki anlayışa benzer ifadeler kullanır.
Senin yüzün güneşdür yoksa aydur
Canum aldı gözün dakı ne eydür
Benim iki gözümbilgil canumsın
Beni cansuz koyasın sen bu keydur
…
Veled yoksuldı sensüz bu cihanda
Seni buldı bu kezden bey ü baydur (Onan, 1989: 12)
Tasavvufa göre akıl gerçekleri kavramada yeterli değildir.
Pazarkaya’nın “Özgürlüğüm Tutsaklığımdır Sana” şiirinde özgürlük
sevgiliye bağlanmayla izah edilmektedir.
Devşirme değil sevgim
Oluştu mayalana mayalana
Sana tutsaklığımdır özgürlüğüm
Salıverme beni sözde özgürlüklere
Salıverme beni sevgisizliklere (s.86)
Sevgiliye götürmeyen yollar çıkmazdır ve şair bunları istemez.
Özgürlüğümle bağlıyım sana
Giremem açılan kapılardan
Sana götürmüyorsa
Tökezlenirim düz yollarda
Ulaştırmıyorsa sana (s.88)
XIV. yüzyıl şairimiz Âşık Paşa şiirinde bütün varlığını padişaha
(Tanrıya) verdiğinden bahsederek bütün varlığının önden sona onun
olduğunu ifade etmektedir şu mısralarda
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Ey padişah ey padişah çün ben beni virdüm sana
Genc ü hazinem kamusı sensin benüm öndin sona
…
Dursam senünle dururum baksam seninle görürüm
Her kancaru kim yürürem gönlüm yüzi senden yana
Sensin bana can ü cihan sensin bana genç-i nihan
Sendendür assı vü ziyan ne iş gelür benden bana
…
Söz söyleden dilümde sen hükmeyleyen dilümde sen
Alıveren elümi sen cümle işüm öndin sona (Onan, 1989: 20)
İnsan, ruh ile bedenden kurulu bir bütündür. İnsan beden ve onun istek
ve arzularına kapıldıkça haktan uzaklaşır. Tanrıya bütünleşmek için
benliklerden kurtulmak gerekir. Fenafillaha ermek, her türlü hamlıktan
kurtulmak gerekir. Bu anlayış, Hallacı Mansur’un anlayışına benzer bir
anlayıştır. Yunus Emre Hallacı Mansur’un bu anlayışına hak vererek şöyle
demektedir:
Vahdetün şarabından / Bir cur'a nûş edeyin
Enel-Hak çağıruban / Dâra gireyin Mevlâ
Bu şiirde geçen “Enel-Hak” (Ben Hakk’ım) ifadesine benzer bir ifadeye
Pazarkaya’nın şiirinde buluyoruz.
Evren bir boyutsuzluk sen olmadan
Noktadan dar sonsuzluk kadar
Senle boyutla, sonsuzla beni senle
Bitsin bu gerilim bitsin bu ikilem
Senim derken, yeniden diriliyorum (s.52)
Görüldüğü üzere son dizde “senim” ifadesini kullanıyor ve “senim
derken yeniden diriliyorum” diyerek sevgiliyle bütünleşerek dirilmekten
söz etmektedir. Tasavvuf yalnızca bir felsefe değil, bir yaşam biçimi
önerisidir sevgilide yitip yeniden olmak: Pazarkaya sevgiliye seslenirken
sevgiliden gayrı ne varsa kurtulmak ister. Arınmak durulmak ister.
Öğret bana unutmayı senden başka her şeyi
Seni bildirmeyen bütün bildiklerimi
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Görmeyeyim gördüklerimi, işitmeyeyim işittiklerimi
Sana ulaşmayan duymayı düşünmeyi
Senin sesine beni sağır kılan sirenleri
Unutayım adım atmayı, sana varmayan yollarda
Konuşmayı, senden başka her konuda her sözü
Tat almayı dokunmayı koklamayı
…
Öğret bana yitip yeniden olmayı
Gagandan gagama besin almayı
En başından kanadınla kanat çırpmayı
İlk kez kanat kaldırmayı ilk uçmayı
İlk filizi sürüp ilk tomurcuğu vermeyi
İlk kez açıp ilk kez yemişlenmeyi
Öğreneyim her şeyimle sen olmayı
Öğreneyim her şeyimle sevgin olmayı
Acıyı acılarla, korkuyu korkularla aşmayı
Ayazlardan, göz yakan beyazlardan
Ateşlerden zifirlerden sana çıkmayı
Yeğnikliğin yitiyor gözünü çekiyorsun.
…
Öğret bana sevgine varabilmeyi
Bir damla bende derişmiş sevgimi getirmeyi
Birikmiş acıları, birikmiş suskuları
Yoklukları yoksunlukları hiçlikleri (s.36)
Nesimi şiirinde “Âşkın belası yok, diyerek gel aşka düşme sakın; onun
da belası vardır./ Kim âşık oldu da, aşkın belası yok, dedi” diyerek aşkın
belasız olmayacağını vurgulamaktadır. Söz konusu şiirin son mısraında ise
bu belanın/cefanın âşıka ihsan olduğunu ifade etmektedir.
Yarun gelür hemişe cefâsı Nesîmiye
Sen sanma kim Nesimiye yarun atası yoh (Onan, 1989: 30)
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Halk hikâyeciliğimizin en çok bilinen iki hikâyesi Ferhat ile Şirin ve
Kerem ile Aslı hikâyelerine atıfta bulunarak (telmih sanatı) sevginin emek
gerektirdiği üzerinde durmaktadır.
Sevmek içeriyor Ferhat emeği
Gürz gibi nazik gül gibi katı
Sürgün gibi şenlik sıla gibi yaslı
Uzun yolu yürümeyi
Yürüdüm kimseye aldırmadan
Yürüdüm durdurup yolda herkesi
Özlemin kollarıyla sarıldım birer birer
Sarıldım kavuştum diye
Dönüp ardımdan bakan oldu
Ayrılır ayrılmaz unutan oldu
Sevmek içeriyor Kerem yüreği
Demir çarık nazikliğinde ipek sertliğinde
Ferhat emeği Kerem yüreği yani seni
Sen içeriyorsun gülle ipeği
Katılığı katranlığı
İçermiyorsun bir beni (s.66)
Sevgili merkezdedir ve onu beklemekten, ona yürümekten, onunla
konuşmaktan âşık asla bıkıp usanmaz. Şair sevdasını ortaya koymak için
bazı karşılaştırmalar yaparak sevgiliye olan sevdasını dillendirir. Bu
anlayış hem divan şiirimizin ve hem de tasavvuf şiirimizin
maşuka/sevilene (Allah) olan aşktır. Mutlak varlığa duyulan sonsuz özleyiş
ve kavuşma arzusuna benzemektedir. Her ne kadar Faruk Nafiz “Tarihe
karıştı eski sevdalar” dese de Pazarkaya’nın aşkı ve sevgiliyi ifadesi tarihe
karışmış sevdaların yeni bir ifadesidir.
Bekleyen beklemekten yorulur
Yürüyen yürümekten
Susan susmaktan yorulur
Gülen gülmekten
Yorulmuyorum seni sevmekten (s.68)
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Şiirin ilerleyen bölümünde başka “Seni sevmektir diyorum doğru olan”
diyen şair şiirin ilk bölümünde şunları söyler:
Bıkmıyorum seni sevmekten
Seni sevmek gibi yaşamaktan
Seni sevmek gibi doğru olandan
Seni sevmek gibi beklemekten (s.68)
Sevgilinin âşığına göstereceği sevgi onun her türlü acısını
tatlandıracak/dindirecek ve hasrete katlanmasına vesile olacaktır: “Acılar
tatlanıyor sevginle/ Hasrete katlanılıyor sevginle” (s.70). Birbirine güç
kuvvet veren ve biri olmadan diğeri olamayan birbirine bağlı nesnelerden
örnekler vererek sevgiliye muhtaç olduğunu, onsuz bir hiç olduğunu ifade
etmektedir.
Yelken rüzgârsız neyler
Ekmek sevgisiz
Rüzgâr bulutsuz neyler
Toprak yağmursuz
Neylerim ben sensiz
…
Neylerim ben yüreksiz
Gönülsüz güzeli neylerim
Neyler güzel bensiz
Neylerim ben sensiz (s.72)
Divan şiirindeki gibi âşık pervane olup aşk ateşinde yanar. Çünkü aşkla
kendinden geçmiştir. Ateşe maşuku diye koşar yanar fakat farkında
değildir. Pazarkaya da “Pınarım Sende Sende” adlı şiirinde benzer
düşünceye yer vererek şöyle söylemektedir:
Pınarım hangi yönde
Pınarım sende sende
Yanarım sende sende
Ölürüm sende sende (s.74)
Son zerresiyle bile sevgiliye yönelen düşünce modern şiirimize şiir
geleneğimizin bir mirasıdır. Şair “Bölsün durmadan ayrılık çentiği/ Son
zerremle severim devran gibi/ Gecem tutuştu sevdana sevdana/ Yanık kuş
uçtu sevdana sevdana/ Bu can karıştı sevdana sevdana” (s.78)
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Âşığı her türlü beladan kurtaracak olan sevgilidir. “Sevginin yolunda
sırattan ince/ Çakıl hareleniyor6 dalga vurunca/ incir ballanıyor güneşe
serince/ Vur harelendir sen de beni/ Ser yandır sen de beni” (s.80)
Tasavvuf teorilerinden biri olan Vahdeti vücut ilkesinde olduğu gibi
Pazarkaya da sevgiliye her şeyin özü, bütünü gibi bakar.
Senle erguvanlar bir doyumsuz tat olur
Senle mor bulutlar şenlik harmanı
Süzülen sütten mutluluk damınır
Senle içimde gökler kayar
Dökülür yıldızlar salkım saçak
Sıladır artık sevgiyle başlayan
Sevgi sen sıla sen
Damımız uzayla evren
Hanımız sevgi tüten (s.82)
Şiirin devamında “Ortamım yalnızlık ve yaban/ Bir iğneli olta ormanı”
diyen şair için güvenli ortam sevgilidir: “Güvenilecek tek ortam sensin
bana/ Sevginin sularında aşkınlık/ Sevginin sularında sonsuz erinç.” (s.84)
2. Söyleyiş/Üslup Yönünden Şiir Geleneğimiz ve Modern Şiir
Adın dağlıyor gecemi
Çalıyor hece hece yerden yere
Yel olup varam sana
Çalıyor ecem beni yerden yere (s.16)
Senin liflerinden bir ben
Sen de açmak tek işim (s.30)
Bu anlayış Âşık Paşanın şu şiirine ne kadar benzemektedir:
Sensin bana can ü cihan sensin bana genc-i nihan
Sendendür assı vü ziyan ne iş gelür benden bana
“Uyup Çağrısına Sesinin” adlı şiirde “Düşüp ardına bir esintinin/
Doruktan doruğa/ Uyup çağrısına sesinin” gitmeği dile getirir (s.14). “Sen
Değilsem İnzivalar İnindeyim” şiirinde “Anımsa, yürüdüğüm yol senin
Harelenmek (nesne almayan eylem): kımıldadıkça üzerinde parlak çizgiler oluşup
görünmek, dalgalanmak.
6
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yolun/ Hedefi sen, sonu gelmeyen yolun/ Akşama devrilmiş üzünçlü bir
aydınlık/ Bulutlar darma dağın, sökün sökün/ Yüksekteler.” (s.18)
“Çözüldü Sılam Sensiz” adlı şiirde sevgilinin olmayışı aşığı perişan
eder:
Sensiz sevinçsiz gün
Us savruk yürek solgun
Kış tuzu emmiş yaprak
Kök kavruk dal bungun (s.10)
3.Biçimsel Söyleyiş Yönünden Şiir Geleneğinin Tesiri
Bu konudaki tesir daha çok ses, hece, kelime ve mısra tekrarlarında
görülmektedir. Yunus Emre’nin “Sordum sarıçiçeğe/ Annen baban var
mıdır? Çiçek eydür derviş baba/ Annem babam toprak” tır şiirindeki gibi
soru yoluyla şiiri geliştirme yoluna başvurulmuştur. Şiirin ana
bölümlerinde yer alan mısralar tekrarlanmıştır.
Şiirde simetrik söyleyişe ve biçime çok önem veren Pazarkaya
Türkiye’deki görsel şiirin ilk temsilcilerinden biridir. Bu konuda yazdığı
Somut Şiir adlı eseri dikkate değerdir. Eserde somut şiirin birçok güzel
örneklerine yer vermenin yanısıra somut şiir konusundaki görüşlerini de
ortaya koymaktadır. Bu somut şiirlerde olduğu gibi incelediğimiz adı
geçen eserinde de simetriye ve tekrara önem vermiştir. Aşağıya aldığımız
şiirde simetri ve tekrar çok açık görülmektedir. Şiir “açıyorum sende” ve
“yitiyorum sende” ifadelerinin tekrarı ile oluşturulmuştur. Tekrarlanan
ifadelere her mısrada birer kelime eklenmiştir. Bu tekrarlar anlamı ve
ahengi zenginleştirdiği gibi görsellik de yaratmıştır. Bu görsellik simetri
yaratmaktadır.
Açıyorum sende sevginle
Açıyorum sende tutkun
Açıyorum sende coşkun
Açıyorum sende solgun
Açıyorum sende eğgin
Açıyorum sende dingin
Açıyorum sende bungun
Açıyorum sende belgin
Açıyorum sende selgin
Açıyorum sende elgin
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Açıyorum sende sevginle
Yitiyorum sende tutkun
Yitiyorum sende coşkun
Yitiyorum sende solgun
Yitiyorum sende eğgin
Yitiyorum sende dingin
Yitiyorum sende bungun
Yitiyorum sende belgin
Yitiyorum sende selgin
Yitiyorum sende elgin
Yitiyorum sende sevginle (s.92)
Söz konusu eserde metafizik konular ele alınarak sevgiliyle
ilişkilendirilmektedir: “Süremsizlik, sen düşünür gibi.” Eserde bütün
boyutları yoka indirilir ki bu da tasavvufun tecelli teorisini hatıra
getirmektedir. Yunusun yaratıcı ile bütünleşerek “Dağlar ile taşlar ile
/çağırayım mevlam seni” dediği gibi Pazarkaya da sevgiliyle bütünleşme
ve onda yok olma arzusunu dile getirir. Bunu tasavvufun benliği yok
ederek sevgiliyle var olma düşüncesine benzer şekilde dile getirmektedir.
Uzaklığın görünmüyor artık gözüme
Aştım uzak kavramını, kalktı mesafe
Aştım sürem kavramını, daldım süremsizliğe
Düşünüyorum, sen düşünür gibi
Konuşuyorum, sen konuşur gibi
(…)
Uzaklığın münkir adı, girmiyor sözüme
Yakınlık kavramını yediremiyorum özüme
Aşıp yakınlığı sen olmak tek umarım
Bu bendeki bencilliği liğme liğme göme göme
Taş diken yılan çıyan baykuş akbaba
Dile geliyor ardı sıra, beni bitire bitire
Ey bütün boyutları yoka indirgeme sınavı
Ey yoku bir tek ve gerçek boyuta indirgeme sınavı
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Sevmek sınavı, sevginin ufuktaki ak çizgisi
Elimi uzatıyorum, siliniyorsun (s.26)
Türk şirinde “görsel/somut şiirin” öncülerinden sayılan Pazarkaya,
içerik bakımından olduğu kadar, biçim olarak da arayış içindedir. Bu
eserinde biçim olarak serbest şiirin tesirinde olan Pazarkaya, modern şiirin
bütün özelliklerine bağlı kalmakla birlikte şiir geleneğinin de etkisindedir.
Attila İlhan ve İkinci Yeniler de olduğu gibi o da şiirlerinde noktalama
işareti kullanmamıştır. Öz olarak çağının birçok toplumsal/sosyal
problemlerine rağmen sevgiye, sevgiliye ve aşka yoğun bir tarzda
yönelmesi dikkate değer. Şaire göre bütün olumsuzlukların çözümü
sevgide ve sevgilidedir. Tasavvufta aşığın, kendisinde sevgiliden başka ne
varsa yele vererek bir arınma yaşadığı gibi Pazarkaya da sevgiliden başka
her şeyi bir yana bırakmak ister. Sevgiliden başka “her şeyi yele vermek”
ve “sevgili de yok olmak”, pervane olup “aşk ateşinde yanmak” gibi şiir
geleneğimizde yaygın olan düşünsel imgeler, Pazarkaya’nın şiirlerinde
beşeri âleme aktararak verilmektedir.
“Yeni Türk şiiri ve Gelenek İlişkisinde Kaynaklar” adlı yazısında Ertan
ÖRGEN, bazı sonuçlara ulaşmıştır: “Türk şiiri, İkinci Yeni’ye kadar
önceki birikimi reddetme alışkanlığı içinde olsa da Halk ve Divan
bağlantılarını göz ardı edememiştir. Klâsik şiir bir aşılmaz olarak
benimsenmiş ve şairler bazen alay ederek bazen görmezden gelerek bazen
de onun büyüklüğünü kabul ederek şiir serüvenlerini sürdürmüşlerdir.
Tasavvuf, efsaneler, tarihî şahsiyetler vb. her dönem şairlerin az veya çok
başvurdukları kaynakladır. Halk şiiri, folklorik ve siyasal unsur olarak ele
alınmış, ancak tarihsel ve toplumsal taban bulmak adına önemsenmiştir.
Divan ve Halk kaynağını güncellemek, ondan yeni öz ve biçimler bulmak
üzerinde az durulmuştur. Daha çok Batı’nın yaşadığı dönüşümlerin
edebiyata yansıyan akımları izlenmiştir. Buna bağlı olarak Batılı akımlar
şairlerin hem bastıkları zemin, hem şiirin gelişim aşamaları olarak
belirmiştir. Batı şiiri, hedef şiir olarak görülmüş ve ona ulaşılmaya
çalışılmıştır. Sembolizm, varoluşçuluk, sürrealizm, letrizm, kübizm gibi
edebî; materyalizm, sezgicilik, Marksizm gibi siyasal akımlar belirgin
olarak iz bırakmıştır. Tanzimat sonrası oluşan yeni şiir de artık bütün
dağılma ve değişmeler eşliğinde bir antoloji meydana getirmiştir. Baskın
olan şiir kültürü ve anlayışında daha dünyevî bir zemin vardır. Hikemî söz
ve “ledünni” konular sürdürülmüş olsa da antoloji üstünlüğü modernin
üzerinde durmaktadır” (Örgen, 2009: 2157).
Pazarkaya bir yandan Almanya’da 1960’larda başlayan ‘Somut şiir’
anlayışıyla şiirler yazarken diğer yandan da gelenekten beslenen şiirler
vermiştir. Bu bakımdan da dikkate şayan bir tavır sergilediğini
söyleyebiliriz.
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Sonuç
Tanzimat’ın ilanından sonra Batı tesirinde gelişen, modernleşen Türk
edebiyatı ve özellikle şiiri, zaman zaman geleneği reddederek hatta inkâr
ederek yeni yeni yollara, yeni anlayış ve arayışlara yönelse de yine de
gelenekten yaralanmıştır. Tanzimat şiirinde daha çok nazım şeklinde
görülen etkilenme, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti ve II. Yeni Şiirinde hem
temada ve temayı ele alış biçiminde, hem imge yaratmada hem de söyleyiş
tarzında görülmektedir. Başka söyleyişle modern şiirimiz, ister tematik
yönelmeler ve bedii tefekkür/düşünce unsurları bağlamında olsun, ister
söyleyiş tarzı ve imge yaratmada olsun gelenekten etkilenmiştir.
Görsel şiirlerle tanınan Pazarkaya, Sen Dolaylarında adlı şiir kitabında
âşık, maşuk ve aşkı yüceleştirirken, sevgili ile bütünleşmeyi, onunla özdeş
olmayı tam da şiir geleneğimizde birçok örneğini gördüğümüz tarzda ele
almıştır. Eserde yer alan şiirlerde, şiir geleneğimiz, dini-tasavvufi düşünce
alanında geliştirilmiş söylemler, tasarımlar ve kullanılan imgeler
dönüştürülerek beşeri alana aktarılmıştır. Dünyevi aşk, âşık ve maşuk yeni
söylemler ve yeni tasarımlarla dile getirilmiştir. Tüm bunlardan hareketle
rahatlıkla söyleyebiliriz ki şiir geleneğimiz modern şiirimizi tema, imge ve
söyleyiş bakımından etkilemiştir.
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UN EXEMPLE DE ROMAN A THESE : L’ÉTRANGER : LE
ROMAN DE YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU
Mustafa KOL
INTRODUCTION
Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) a écrit L’ Étranger en 1932.
Ce roman est le produit de son voyage d’observation en Anatolie qu’il a
réalisé avec la commission d’études des actes de cruautés après la retraite
de l’armée grecque de Haymana, Mihalıççık et Sivrihisar, des souspréfectures situé près de la ville d’Eskişehir. Cette histoire se passe à la fin
de la première guerre mondiale, lors de la guerre de la libération en
Turquie. Cette commission trouve un journal intime parmi les décombres
laissés par les soldats grecs. Ceux-ci demandent aux villageois qui ne
ressemblent plus à des êtres humains mais à des hommes primitifs le
propriétaire du journal. On leur dit que c’était un officier turc qui avait vécu
dans le village pendant deux ou trois ans jusqu’à cette catastrophe et après
il est parti mais on ne sait où. Maintenant, nous allons donner quelques
précisions sur la biographie de Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
1-Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu est né le 27 mars 1889 au Caire, et il est
mort le 13 décembre 1974à Ankara. C’est un écrivain turc du XX e siècle.
Auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, d'essais et de livres
autobiographiques, journaliste et diplomate.
Imprégné de culture française, ses premières œuvres sont largement
influencées par le symbolisme, mais par la suite il se consacre davantage à
l'histoire de son pays. La découverte de la misère du paysan turc lorsqu'il
séjourne à Ankara pendant la guerre de la Libération suscite chez lui un
véritable bouleversement qui se traduit dans son œuvre par une littérature
plus réaliste. Il traite désormais des difficultés auxquelles le peuple se
trouve confronté et des obstacles que doit surmonter le mouvement
révolutionnaire pour transformer le pays tout entier. En 1932, il publie son
roman le plus connu, Yaban (L’Étranger), traduit en français en 1989. Il y
décrit sans complaisance la misère qu’il a découverte au cœur de
l’Anatolie. Selon Michel Villette,
L’art du sociologue est de faire advenir et de rendre crédible une
représentation de la vie en société. Il emploie pour ce faire toutes
sortes de moyens d’influence et, parmi ceux-ci, des procédés
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rhétoriques analogues à ceux des hommes politiques, des
avocats, des prédicateurs et des auteurs de romans.1
Ahmet Celâl est un jeune officier brillant mais amputé d'un bras au
cours de la première guerre mondiale, il fuit Istanbul occupée par les Alliés
et une vie citadine qu'il ne supporte plus. Il se retire dans un petit village
de la steppe anatolienne et découvre avec horreur le monde rural. De leur
côté, les paysans le considèrent comme un étranger dans son propre pays.
En 1921, avec la guerre d'indépendance, il se dit que les Alliés arriveront
inévitablement en Anatolie et décide de fuir à nouveau. Emine, la femme
qu'il aime étant blessée, il est obligé de l'abandonner mais lui laisse un
cahier. C'est le journal intime que cet homme tenait sur le cahier que les
lecteurs peuvent lire et qui leur permet de découvrir une Turquie en plein
bouleversement.
2-Pour la réalisation de cette idéologie : le héros antagonique :
Ahmet Celâl
Selon Suleiman, le héros antagonique peut servir aussi à démontrer les
bonnes valeurs d’une idéologie :
“ Quatre traits principaux, liés les uns aux autres, distinguent le
protagoniste d'une histoire antagonique: I) il possède, dès le
début de l'histoire, les « bonnes » valeurs, (il « a raison »); 2) il
fait partie d'un groupe avec lequel, à la limite, il se confond; ") il
se bat, en tant que membre du groupe, pour la réalisation des «
bonnes » valeurs; 4) en ce qui concerne son adhésion à ces
valeurs __ donc, son développement personnel le plus
fondamental __ il ne change pas. Le protagoniste antagonique __
mais il faudrait plutôt dire le héros antagonique, car il s'agit
toujours d'un être positivement valorisé __ est à peine un
individu, si par individu on entend un personnage unique dont le
destin est important parce que c'est le destin de ce personnage-là
et non d'un autre. Le destin individuel se confond ici avec un
destin collectif, et c'est en tant que représentant ou porte-parole
d'un groupe que le personnage fait appel à l'intérêt du lecteur.2
D’après Susan Rubin Suleiman, le roman à thèse tend « à démontrer la
vérité d’une doctrine politique, philosophique, scientifique ou
religieuse ».3
C’est le personnage principal Ahmet Celâl, qui essaye de démontrer la
thèse du roman L’Étranger : par la focalisation du narrateur sur celui-ci, il
1thèses

de socıologıe et romans à thèseMichelVillette*p. 542
Susan Rubin. Le Roman à Thèseoul’autoritéfictive, Paris: Presse Universitaire
de France, 1983, pp.131-132.
3age Michel Villette, tez, p.544
2Suleiman,
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va nous dire ce qui ne va pas entre l’intellectuel de cette époque et le
citoyen villageois de l’Anatolie. Nous voyons ici la double fonction du
personnage : Selon Susan Rubin Suleiman, « …ils sont à la fois acteur et
interprètes de leur histoire. »4 Le message du roman à thèse est donc de
provoquer un changement chez le destinataire. D’après Suleiman,
En outre le message publicitaire comme le message parabolique,
débouche toujours sur un énoncé pragmatique : son but ultime
est de provoquer une action, ou un changement d’attitude de la
part du destinataire. 5
Comme le précise bien Yunus Balcı dans son livre analysant le
problème de l’intellectuel dans le roman turc comprenant la période de
1908 jusqu’en 1950 :
Dans les premières années de la République en Turquie, les
intellectuels avaient comme valeur suprême de se sacrifier au
nom des valeurs nationales afin de former une nouvelle société
en Anatolie de ces personnes qui ont été négligés depuis des
siècles.6
Selon Balcı, ces écrivains idéalistes voulaient transformer la société et
en former une comme à l’exemple de l’Occident. Avec l’influence de la
politique, ce sont seulement les idées qui subissent un changement : de la
mentalité ottomane ils se tournent plutôt vers le nationalisme turc et ceuxci écrivent sur l’Anatolie.7
Malgré que notre auteur ait été vivement critiqué de s’être trop impliqué
dans le caractère de son personnage principal, ce dernier, pour mieux faire
passer le message du roman devait être un personnage exemplaire pour le
lecteur et ainsi le personnage-narrateur devait inévitablement bien
distinguer le bien du mal dans sa critique des villageois. Selon Suleiman,
… Ce n’est que dans un univers où l’on sait toujours distinguer
le vrai du faux et le bien du mal, que l’on peut affirmer, fut-ce
implicitement, la nécessité de suivre une voie et d’en éviter une
autre.8
C’est dans ce sens que les critiques ont reproché à Yakup Kadri d’avoir
toujours représenté négativement les villageois. Pour montrer cette
inattention de l’intellectuel turc qui ne s’est pas soucié de son concitoyen
villageois en négligeant son éducation et son développement intellectuel,
4ageSuleiman

p.56
age Suleiman p.58
6 Yunus Balcı, Türk Romanında Aydın Problemi (1908-1950), Kültür Bakanlığı Yayınları,
2002, Ankara, p. 337-338.
7 Age, Balcı, p. 336.
8 Age Suleiman p. 72.
5
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Yakup Kadri devait exagérer, « surgénéraliser » cette représentation
négative du villageois comme une personne vraiment inculte.
Nous pouvons aussi dire que le roman « L’Étranger »est aussi un roman
d’apprentissage. Grâce au personnage principal d’Ahmet Celâl, nous
pénétrons dans le monde anatolien entre les villageois et nous vivons la
même expérience que lui ; nous voyons aussi son évolution.
3- Démystification du paysan pour mieux le revaloriser :
Au début du roman, Ahmet Celâl avait une image vraiment positive du
villageois anatolien :
Autrefois il avait cette vision des gens de l’Anatolie : dans ce
pays-ci vit des gens honnêtes et sincères. La porte des riches est
toujours ouverte aux pauvres. Là-bas toutes les femmes sont des
mères, toutes les filles sont des sœurs et tous les enfants sont
comme nos propres enfants… Je pensais que je trouverais un peu
de chaleur humaine entre ces gens pauvres.9
Mais avec le temps il remarque que ce ne sont pas les gens qu’il avait
imaginé. Ici, il y a une démystification du villageois de l’Anatolie : Au fil
du roman, nous remarquons qu’ils sont sales : ils lavent leurs légumes et
leurs vêtements sales dans le lavoir de la fontaine. Ceux-ci manquent
d’hygiène. Ils sont avares, égoïstes et superstitieux.
Mehmet Ali, soldat qui était jadis sous les ordres de l’officier Ahmet
Celâl et dont chez qui le dernier s’est installé lui demande de changer ses
habitudes et la décoration de sa chambre s’il veut avoir des liens avec les
villageois : il doit arrêter de lire la nuit jusqu’au matin parce qu’on le prend
pour un sorcier, il doit aussi se débarrasser de ses bibelots et enlever les
affiches qui sont sur les murs de sa chambre : sa femme de chambre « la
dame Emeti » est à son service mais depuis plusieurs mois, elle ne veut pas
entrer dans sa chambre pour faire le ménage parce qu’elle croit qu’elle va
devenir tordu, qu’elle va être ensorceler par la présence de ces dessins et
de ces objets :
Elle me regardait avec étonnement avec de la peur et de la
suspicion de me voir vivre entre toutes ces choses-là. Pendant les
premiers jours où elle était arrivée, en voyant par
l’entrebâillement de la porte le buste de Socrate posé sur le

Sevim Acar, Yakup Kadri’nin Yaban Romanında Aydın-Halk Kopukluğu, Marmara
Türkiyat Araştırmaları Dergisi • Cilt 1, Sayı 2, İstanbul, Sonbahar 2014, ISSN: 2148-6743,
pp. 193-199.
9
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placard situé juste en face, elle m’a demandé : __ Tu n’as pas
peur de ça la nuit ? 10
Enfin il doit devenir un homme comme eux : inculte, fainéant et
ignorant. Parmi les villageois, et même parmi ceux qui habitaient aux
alentours il se propageait des rumeurs comme une « propagande à la
radio » que ce n’était pas les armées ennemis qui venaient dans la région
mais « des saints portant des turbans verts » qu’une reine du nom
« d’ Europe » avait envoyé11 pour les sauver des guérillas.
Cette reine allait devenir musulmane car elle l’avait ressenti dans
son cœur. Malheureusement Mustapha Kemal pacha n’était pas
au courant de cela parce qu’il était entouré par des personnes
inconvenantes. On les appelait des prisonniers. Chacun d’entre
eux avaient fui la pendaison ou le pieu12.
Dans ce buldigsroman, le personnage est en quête de la raison de cette
« incommunicabilité » entre l’intellectuel et le villageois anatolien. Et c’est
vers la fin de son roman qu’il trouve la solution en posant une question
destinée aux intellectuels Turcs :
Qu’as-tu fait pour ce pays en ruines et pour ce peuple démuni ?
[…] Le peuple d’Anatolie avait une âme, tu n’as pas su t’en
pénétrer. Il avait une tête, tu ne l’as guère éclairée ; il avait un
corps, tu ne l’as pas nourri. Tu n’as rien fait pour cultiver la terre
sur laquelle il vivait. Tu as abandonné ce peuple à l’ignorance, la
bestialité, la misère, la famine. Il a poussé comme une mauvaise
herbe prise entre la roche aride et la voûte stérile, et maintenant,
une faucille à la main, tu viens moissonner. Qu’as-tu donc semé
et qu’espères-tu récolter ? Ces chardons ? Ces épines
décharnées ? 13
D’après Susan Rubin Suleiman, le personnage du roman à thèse,
: « …va dans le monde pour se connaître, cherche des aventures
pour s’éprouver en elles, et, par cette preuve, donne sa mesure et
découvre sa propre essence. » 14

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban (L’Étranger), Yayına hazırlayan: Atilla Özkırımlı,
Haziran 2007 ayraç sanal yayın | http://ayrac.org. p.93.
11age Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, p. 100.
12Condamnation à mort par le pieu. Kazığa oturtarak uygulanan öldürme cezası. Condamner
quelqu’un à être empaler in ageKaraosmanoğlu, Yaban, p. 100.
13age Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, p. 100-101.
14ageSuleiman s. 81.
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Donc il faudra, revaloriser le paysan turc en lui montrant que
l’idéologie du gouvernement veut le mettre dans une meilleure place dans
la société par la réforme du populisme :
4- Le populisme : l’idéologie du gouvernement turc
C’est donc le narrateur qui conditionne la valorisation de l’idéologie
positive qui est ici le populisme et le nationalisme turque et les idées
républicaines opposées aux valeurs « traditionnelles » de l’empire
ottoman. Voyons maintenant la définition du populisme:
Populisme au sens étymologique veut dire: ne faire aucune
différence et aucune distinction entre les individus, s’approprier
l’égalité des individus devant la loi, et accepter que la
souveraineté appartienne au peuple.15
Selon Paul DUMONT,
Dès 1830, […s’oriente] deux tendances idéologiques: l’une
“populiste” de Yakup Kadri; l’autre “socialiste” …celle de
Sabahattin Ali. La première caractérisée surtout par la confiance
qu’elle accorde à la possibilité d’une union entre les divers
groupes sociaux pour assurer le progrès économique et social du
pays. 16
Le populisme au sens étymologique, veut dire : ne faire aucune
différence et aucune distinction entre les individus. C’est aussi de
s’approprier l’égalité des individus devant la loi, et enfin d’accepter que la
souveraineté appartient au peuple.
Dans l’idéologie populiste en Turquie il y a ces titres que l’on peut en
ressortir:
1-Le républicanisme
2- Égalité devant la loi (sans distinction)
3- Bienfaits du peuple
4- Droits de la femme
5-Abolition des groupes et des classes sociaux.
6-Solidarité sociale
7- État social
D’après François Georgeon,

15

https://fr.wikipedia.org/wiki/Populisme_(politique)
Paul. Littérature et sous-développement : les « romans paysans » en Turquie.
In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 28ᵉ année, N. 3, 1973. p. 762.
16Dumont
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Le populisme en Turquie a évolué soit vers une forme de
paternalisme exercé par les élites ou par l'Etat (apporter aux
classes défavorisées les «lumières», le soulagement à leurs
maux), soit vers un solidarisme à la française (Durkheim), où
l'accent est mis, non pas sur les classes sociales, mais sur la
solidarité sociale entre les groupes. Pour Ziya Gôkalp, à la
distinction
élite/peuple,
correspond
la
distinction
civilisation/culture. Les élites doivent aller au peuple pour lui
apporter la civilisation moderne, mais aussi pour s'imprégner à
son contact de l'identité nationale perdue. Un projet qui traduit la
réaction d'un provincial comme Ziya Gôkalp (originaire de
Diyarbakir) face aux élites cosmopolites d'Istanbul.17
Selon Betül Özçelebi18, « c’est l’ère des changements et des
transformations dans les cinq premières années de la République. La
mentalité traditionnaliste, communautaire et la culture ottomane est en
train d’être renié totalement, on essaye d’anéantir celle-ci avec un discours
idéologique. La conscience communauté (ümmetçilik) laisse sa place à la
conscience nationale. La société turque va être structurée du composé de
la conscience turque avec la science et la raison occidentale. La doctrine
du populisme était en sorte une réaction contre la structure sociale de
l’empire ottoman.
D’après Acar Sevim19, les paroles du sergent Bekir sont intéressantes
parce que qu’il avait jugé [l’officier Ahmet Celâl] comme étant Kémaliste:
“Nous ne sommes pas Turcs, nous sommes musulmans” lui avait-il dit.
Ahmet Celâl, faisant partie de la haute classe sociale ottomane utilise le
nom “turque” d’une manière négative pour les villageois ignares et
grossiers de l’Anatolie. Malgré son pessimisme et son désespoir, il défend
les droits de ces traîtres de villageois. Il dénonce les soldats grecs qui se
sont mal comportés avec eux à leur officier.
C’est ainsi que la revue “Kadro”, paraît dans le but de former une
idéologie qui comprend toutes les classes sociales dans ce milieu.
En 1932, il fonde la revue Kadro avec les intellectuels de gauche
les plus en vue de l’époque, tels que Sevket Süreyya Aydemir et
Vedat Nedim Tör. Cette revue mensuelle expose alors les
fondements théoriques du kémalisme tout en prônant la nécessité
d’une économie radicalement étatiste et d’une littérature sociale.
17Georgeon

François. La montée du nationalisme turc dans l'État ottoman (1908-1914).
Bilan et perspectives. In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°50, 1988.
Turquie, la croisée des chemins. p. 41.
18 Betül Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri, 1923-1938, Araştırma İnceleme,
Millî Eğitim Yayınları, İstanbu, 2003.
19age, Sevim Acar, p. 195.
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Les premières études sérieuses sur la situation du paysan turc
sont également publiées dans ce journal où l’on appelle par
ailleurs à une réforme agraire à grande échelle. Mais par l’excès
de ses prises de position, Kadro commence bientôt à déranger les
membres libéraux du Parti républicain du peuple (CHP) fondé
par Mustafa Kemal, qui lancent une campagne contre le journal,
accusé tantôt de fascisme, tantôt de communisme. Atatürk, afin
d’apaiser les tensions, juge préférable de mettre fin à cette
expérience en faisant cesser toute publication en octobre 1934.20
Pendant les trois années, c’est-à-dire pendant les 36 numéros où elle a
été éditée, la revue a systématiser l’idéologie des réformes turques en
essayant de créer une société sans classe et sans contradiction, en proposant
des méthodes de réalisation du développement économique ; elle s’est
orienté vers différents objectifs tels que l’universalisation des réformes
turques.
Yakup Kadri, par son personnage principal, essaye de montrer
l’importance de l’état-nation et pour cela il essaye de montrer les erreurs
des villageois. Pour le sergent Bekir qui lui dit un jour que le plus important
pour les villageois c’est la récolte de l’année et rien d’autre. 21
Ce qui leur manque c’est le patriotisme car pour le villageois la seule
chose qui est important c’est son propre intérêt personnel. Concernant les
avions ennemis qui passent au dessus de leur tête, le villageois pensent que
le bruit qu’ils font est bénéfique pour leur blé battu : les corbeaux ont
disparu sinon ils mangeraient toute leur récolte. 22
La grande majorité de ces villageois sont analphabètes : ils n’arrivent
pas à lire les papiers lancés depuis les avions ennemis et ils vont demandés
au imam de leur dire la signification ; ils cachent ce papier dans leur veste
comme des amulettes 23
Ahmet Celâl découvre la vérité de la situation de l’état des habitants
villageois de l’Anatolie en interprétant leur malheur comme étant la
conséquence de cette négligence voir de leur ignorance de la part des
intellectuels turcs. D’après Susan Rubin Suleiman, ce sont des histoires
exemplaires24 négatives qui démontrent la fausseté de ce manque de
l’éducation républicaine. Dans L’Étranger, l’écrivain ne montre pas la voie
à suivre aux intellectuels et comment on peut remédier à ce problème, de
cette incommunicabilité entre l’intellectuel et le villageois anatolien. C’est

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yakup_Kadri_Karaosmanoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, p. 112.
22age Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, p. 114.
23age Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, p. 114.
24C’est nous qui soulignons.
20

21age
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le lecteur qui doit comprendre ce message sous-entendu de la part de
l’écrivain. Ici nous parlerons aussi de l’autofiction car c’est par celle-ci
que l’écrivain se projette dans la pensée d’un militaire et de l’intellectuel.
5-La narration au « je » pour faire passer cette idéologie
L’identification du lecteur au personnage principal se fait par le « je »
du narrateur-personnage. Selon A. Sevim, la narration au « je » dans ce
roman nous empêche de voir le monde intérieur des paysans du village.
Nous voyons toute chose et tous les gens par les yeux de Celâl25.
Le "je" dans le journal intime permet de donner une forte impression au
lecteur qui écoute avec attention ce qui arrive à une personne qui ose
exprimer ses sentiments avec franchise. Le "je" est supposé révéler des
vérités connues et indiscutables. C'est comme s'il y a une complicité entre
le "je" qui narre et celui qui lit. Donc l'utiliser du "je" permet de chercher
et d'avoir la compatie du lecteur car d'habitude 'je" s'adresse à "tu". C'est
donc un récit vivant que le "je" est supposé raconter au "tu". De toutes les
façons, même dans la vie de tous les jours, une histoire raconté par l'acteur
et plus prise au sérieux que celle racontée par quelqu'un qui a vu ou connu
un témoin!
Ahmet Celâl à qui la critique avait reproché d’avoir abandonné Emine,
la femme mariée dont il est tombé amoureux démontre bien que l’écrivain
se plie aux règles du roman à thèse. Selon Susan Rubin Suleiman :
L’amour ou la recherche de l’Autre, comme préoccupation
importante du héros est singulièrement absent du roman à thèse.26
Comme dans L’Étape de Paul Bourget, Ahmet Celâl ressemble à Joseph
Monneron qui était devenu un
« défenseur ardent de la République, synonyme pour lui, de
progrès, d’égalité et de justice ; d’autre part, il a appris à tenir en
horreur toute religion catholique, qui est pour lui synonyme « du
passé, des préjugés, de la superstition »27
Ici nous dirons que Yakup Kadri ne renie pas sa foi en l’islâm mais qu’il
voudrait que le laïcisme se propage au sein de la société pour notamment
protéger le villageois crédule de se faire trompé par des hommes de religion
de mauvaise foi. Ahmet Celâl est partisan du progrès. Le fait que dans le
village il y a beaucoup de personnes handicapées montrent que ceux-ci sont
trop restés dans l’ignorance et dans la misère. Dans L’Étape, le narrateur

25age,

Sevim Acar, p. 195.
p. 99.
27ageSuleiman p. 99.
26ageSuleiman
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dit « le malheur démontre l’idée fausse, comme la maladie la mauvaise
hygiène (I 55 II- 199-201)
Pour le narrateur de L’Étranger, ces villageois doivent vivre une vie
plus saine en se débarrassant de leur préjugé et en étant des gens cultivés
comme les gens habitants des grandes villes comme Istanbul, ville
originaire du héros.
Conclusion
D’après Susan Rubin Suleiman, le héros antagonique« possède, dès le
début de l’histoire, les « bonnes » valeurs, il « a raison » ; il fait partie d’un
groupe […] [et] il se bat, en tant que membre du groupe, pour la réalisation
des « bonnes valeurs ». Une des caractéristiques de ce héros antagonique,
c’est qu’il ne change pas. […] Cela ne veut pas dire que le personnage ne
subit aucune transformation dans sa façon de voir le monde. S’il se pose
des questions, ce sont des questions portant sur les moyens de son action,
non sur sa nature ou sur se fins. 28
Le lecteur du roman à thèse « est fortement programmé, dans un cas
comme dans l’autre, il est censé accomplir « une évolution idéologique,
qui à la limite peut être une conversion.29
Selon Pierre Dumont, d’après son analyse des “romans paysans” en
Turquie,
[…] des textes d’époques différentes semblent décrire le même
village, comme si la société rurale turque n’avait connu, en un
demi-siècle, aucun changement. On retrouve dans des nouvelles
et des romans postérieurs à 1960 la même maison paysanne, le
même gros propriétaire terrien, le même imam, en un mot le
même univers que dans le Yaban de Yakup Kadri qui date de
1932.30
Ici nous allons nous poser la même question que Pierre Dumont :
pourquoi n’y-a-t-il pas eu de changement entre ces dates ? Comme le
peuple turc est fondé sur une structure assez mélangée ; il y des industriels
mais nous ne sommes pas totalement une société industrialisée. Lorsqu’au
XIXe siècle, se réalisait la réforme industriel, la structure de l’agriculture
existait aussi. Comme cette époque où a été écrit ces romans villageois, il
y avait plusieurs causes à ce sous développement de la Turquie : le fait
qu’il n’existait qu’un seul parti politique, la fréquence des guerres (en 1929
il y a eu l’invasion de la ville de Kars par les russes) ; le peuple envoyait

28ageSuleiman

p. 136.

29

ageSuleiman p. 176.

Paul. Littérature et sous-développement : les « romans paysans » en Turquie.
In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 28ᵉ année, N. 3, 1973. p. 762.
30Dumont
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ses jeunes à la guerre et celui-ci avait faim. Avant et après la République,
il y avait une instabilité politique dans le pays, et donc il n’y a pas eu de
changement au sein de la société. Comme les agriculteurs n’ont pas pu
accéder à la machine grâce à l’industrie, l’agriculture est restée dans un
état assez traditionnel.
Il faut penser aussi que l’agriculture n’était pas très valorisée en Turquie
comme à l’exemple de la France au XIXe siècle à l’ère de l’exode rurale.
La bourgeoisie de la ville était beaucoup plus valorisée par rapport à ces
paysans qui s’occupaient de la terre.
Selon Susan Rubin Suleiman,
Ecrit dans, et pour, une circonstance sociale et historique précise,
le roman à thèse voyage mal. Et même dans son milieu natif, il
devient de « l'histoire ancienne » dès que la circonstance qui le
fonde est dépassée. 31
Contrairement à Susan Rubin Suleiman, ici nous dirons que Yaban est
toujours publié en Turquie dans les maisons d’édition comme “iletişim
yayınları. et le roman a été traduit en français en 1989 cela faisait partie, à
l'époque, des "Œuvres représentatives de l'Unesco"32.
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TÜRKİYE’DE ÇEVİRİ EĞİTİMİ VE GELECEĞİ
Translator Training in Turkey, Present and Future
Ayfer ALTAY
Tarih boyunca birçok aşamalardan geçtikten sonra bu günkü durumuna
gelen ve bir bilim olarak anılmaya başlayan çeviri, 1970 lerde çeviri
olgusuna ve incelemelerine yeni yaklaşımlar sayesinde, bir “cultural turn”kültürel dönüş yaşamıştır. Dolayısıyla filoloji, eleştirel edebiyat ve
kıyaslamalı dilbilim çalışmalarının gölgesinden sıyrılarak kendi başına bir
bilim dalı olarak kabul edilmiştir.
Avrupa’da yaşanan bu değişim ve dönüşüm ülkemizde de çeviri
konusuna yaklaşımı değiştirmiş ve güncellemiştir. Böylelikle 80 lerden
itibaren ülkemizde üniversitelerde hızla mütercim-tercümanlık bölümleri
kurulmaya başlanmış, ilk olarak 1982 de hem Hacettepe hem de Bilkent
üniversitelerinde Mütercim-Tercümanlık Bölümleri kurulmuştur. 1995 de
Doçentlik başvuru alanlarından biri olarak çeviribilim de YÖK tarafından
kabul edilmiştir.
Türkiye’de çeviri eğitimi batıda olduğu gibi lisansüstü programlar
olarak değil lisans programları ve bunu izleyen lisansüstü programlar
olarak sunulmaktadır.
Bu programlar ve bölümler genellikle Edebiyat Fakülteleri bünyesinde
kurulmuş olan Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinde yer
almaktadır. Ülkemizde İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve bu yıl başlayacak olan
Hacettepe Üniversitesi çeviri bölümlerinde doktora programı
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra birçok mütercim-tercümanlık bölümünde
yüksek lisans programları yürütülmektedir.
Mütercim-Tercümanlık lisans programları hem devlet hem de vakıf
üniversitelerinde yürütülmektedir. Türkiye’de şu anda bu alanda
yürütülmekte olan 89 adet mütercim-tercümanlık eğitimi programı
bulunmaktadır (2017-ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları
Kılavuzu).
Türkiye’de çeviri bölümlerinin yükselişi hem alanın Batıda gelişme ve
geleceğin meslekleri arasında yer almasından, hem de ülkemizin Avrupa
Birliği ile malum ilişkisinin başlamasından ötürü olmuştur. Küreselleşen
dünyada ekonomik ve ticari ilişkilerin artması çevirmenliği vazgeçilmez
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meslekler sınıfına oturtmuştur. Türkiye’de ise çeviri eğitiminin önemi AB
ile başlayan ilişkimizin ardından gündeme gelmiştir. Ülkemiz bilindiği gibi
ilk kez 1959 da Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortak üyelik için
başvuruda bulunmuş, 1963 te ise Ankara Anlaşması adıyla bilinen Avrupa
Ekonomik Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ortaklık Kuran
Anlaşmayı imzalamıştır. 1995 te Gümrük Birliği, ve Avrupa Konseyinin
1999 da Türkiye’yi aday ülkeler arasına almasıyla birlikte Türkiye’de her
alanda AB metinlerini çevirmek için kaliteli, yeterli ve çeviri eğitimi almış
çevirmenlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Ülkemizde mütercimtercümanlık bölümlerinin son hızla çoğalmasının nedeni büyük ölçüde bu
gelişmelerdir.
Türkiye’de çeviri eğitiminde hangi diller kullanılmaktadır:
Türkiye’deki mütercim-tercümanlık bölümlerinde uygulama –çalışma
dili 3 ana Batı dili, yani İngilizce, Almanca ve Fransızca olmakla birlikte
çoğunlukla İngilizce-Türkçedir.
Ülkemizin stratejik konumu ve doğuyla batıyı birleştiren ve her iki
konum ile de ekonomik ve ticari bağları diğer dillerin de programlara
alınmasını gerektirmektedir. Örneğin Okan Üniversitesinde Rusça, Çince
ve Arapça çalışma dilleri arasındadır. Beykent Üniversitesi ve İstanbul
Aydın Üniversitelerinde Rusça-Türkçe dil çiftiyle çalışılmaktadır.
Kırıkkale üniversitesinde Arapça ve Farsça çalışma dilleri arasındadır.
İyi bir çevirmenden neler beklenir?
Mesleğini hakkıyla yapması beklenen çevirmen aşağıdaki niteliklere
sahip olmalıdır.
A) Çeviri işini almadan önce:
-tanıtım faaliyetlerini yürütebilmeli,
-teklif hazırlayabilmeli,
-teklif vermeyi bilmeli,
-müşteriyle sözleşme yapmayı bilmeli.
B) Çeviri işini aldıktan sonra:
-iş organizasyonu yapabilmeli,
-iş programı yapabilmeli,
-çeviri öncesi hazırlık yapabilmeli,
-çevirinin işlevini saptayabilmeli,
-çeviri stratejilerini belirleyebilmeli,
-metne nasıl yaklaşacağını bilmeli,
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-kaynak metin çözümlemesi yapabilmeli,
-erek kitleyi tanıyıp tanımlayabilmeli,
-terminoloji çalışmasının nasıl yapılacağını bilmeli ve yapmalı,
-çeviri yaptığı özel alan dilini, biçemini ve formatını bilmeli,
-erek dilin biçimsel özelliklerine uygun olarak aktarmayı bilmeli,
-bilgisayar teknolojilerinden yararlanabilmeli,
-çeviri araçlarından yararlanabilmeli,
-yerelleştirme yapabilmeli,
-yerel kullanıma
aktarabilmeli,

uygun

olarak

ilgili

yazılımları

kullanarak

-erek metnin kalitesini denetlemeyi üzerine alan uzmanlarıyla
bağlantıya geçebilmeli,
-çeviri sürecini izleyip kontrol edebilmeli,
-çeviri sürecini kayıt altına alarak çevirinin güvenliğini sağlayabilmeli,
-çeviri yapılacak ortamı, teknik donanımları, başvuru araçlarını kontrol
altında tutmalı, denetleyebilmeli,
-iş güvenliği, bilgi güvenliği ve çevre güvenliğini sağlayabilmeli.
C) Çeviri faaliyetinden sonra:
-müşteri ilişkilerinde kaliteyi ve güvenilirliği sağlamalı,
-arşiv işlerini yürütebilmeli,
-resmi onay işlemlerini yürütebilmeli,
-mali işlemleri yürütebilmeli,
-bireysel ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeli,
-mesleki eğitim vermeli (Altay- Ateşman 2012, 1-3)
Günümüzde Çeviride Teknolojik Gelişmeler
Her geçen gün biraz daha vazgeçilmez hale gelen teknolojinin bu hızlı
gelişimi çeviri piyasasına da damgasını vurmuş durumdadır ve bilgisayar
destekli çeviri araçlarını kullanabilmek çeviri bürolarınca çevirmen
adaylarında giderek artan bir oranda aranan bir özellik haline gelmektedir.
Çeviri Kitabı’nda yazan Selçuk Dilşen “insanın dik durmaya
başlaması evrimde ne ise çeviride bilgisayar destekli çeviri araçlarının
icadı odur” (http://www.ceviriblog.com/2016/04/06/bilgisayar-destekliceviri-araclarina-genel-bir-bakis-selcuk-dilsen/) demektedir.
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Selçuk Dilşen bilgisayar destekli çeviri kavramının çeviri mesleğine
uzak kişiler tarafından makine çevirisi ile karıştırıldığını belirtir ve
“bilgisayar destekli çeviri kavramındaki ana fikrin ve temel işlevin insan
tarafından çevrilen metnin bilgisayardaki bir veri tabanında saklanması ve
gerektiğinde tekrar kullanılabilmesi” olduğunu vurgular. Bu araçlar
günümüzde hızla gelişen teknolojiye paralel olarak çevirmenin
verimliliğini artırmak için adeta birer performans makinesi olarak
kullanılmaktadır der. Çeviride teknoloji kullanımı makine çevirisinden
farklıdır.
Makinelerin insanların konuştukları dilleri birbirine çevirebileceği fikri
bilgisayarların tarihi kadar eskidir. Makine çevirisinin (machine
translation) tarihi genelde II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1950’lerde
başlamış, Amerika Birleşik Devletlerinde büyük ilgiyle karşılanarak hatırı
sayılır miktarda mali destek bulmuştur. 1954’te yapılan ‘Georgetown
Deneyi’ Georgetown Üniversitesi ve IBM ortaklığıyla gerçekleştirilmiş bu
çeviride IBM 701 bilgisayarı kullanılmıştır.
Bu sistemin hafızasında sadece 6 gramer kuralı ve 250 kelime yer
alarak altmıştan fazla Rusça cümlenin İngilizce’ ye tam otomatik
çevirisini kapsamaktadır. Bu deney büyük bir başarıdır ve makine çevirisi
araştırmasına yatırım dönemini başlatmıştır (http//www.andovar.com)
Ne var ki Makine çevirisini her tür metin üzerinde uygulamak mümkün
değildir. Metin türleri çeviribilimciler tarafından genel olarak 3e ayrılır.
1-Hukuk metinleri, kullanım kılavuzları, ilaç prospektüsleri gibi bilgi
vermek üzere yazılan metinler, bunlara bilgilendirici-informative metinler
adı verilmektedir
2-Şiir, roman gibi yazarın duygularını ifade eden metinler, bunlara
anlatımsal (expressive) metinler adı verilmektedir.
3-Vaazlar veya reklam metinleri gibi insanları bir şey yapmaya veya bir
ürünü almaya ikna eden metinler, bunlara da ikna edici (persuasive)
metinler adı verilmektedir. (Reiss 1983, 305)
Makine çevirisi bilgilendirici metinlerin çevirisinde kullanılabilir,
çünkü burada duygu yoktur. Ancak şiir veya roman gibi edebi metinlerin
çevirisinde söz konusu bile olamaz çünkü bir makinenin erek kültürde aynı
duyguyu uyandıracak söz sanatlarını kullanabilmesi mümkün
görünmemektedir.
Dolayısıyla bizim bu çalışmada bahsettiğimiz bilgisayar destekli çeviri
ve teknoloji kullanımı makine çevirisiyle karıştırılmamalıdır.
Selahattin Karagöz’ün verdiği bilgiye göre çeviri sürecinde otomasyon
ve teknolojiyi kullanma arayışı bilgisayarın icadından bile önce 1933
yılında Georges Astraouni adında bir mühendisin Mekanik Beyin adını
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verdiği ve kelime dizilerinin bir dilden diğer dile dönüşmesini amaçlayan
bir cihazın patentini almasıyla başlar. Bu fikir yakın zamana kadar çeviride
otomasyonun ve teknolojinin çevirmenin yerini alması şeklinde süregelir.
Ancak Selahattin Karagöz, günümüzde çevirmenin çeviri eylemini
gerçekleştirmeye devam ettiğini ve bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin
sadece çevirmenin iş verimini artırmak için kullanıldığına işaret eder.
Karagöz BDÇ (Bilgisayar Destekli Çeviri) yazılımlarının işlevlerini
kısaca şu ana maddelerde belirler:
1- Çeviri belleğindeki tam ve bulanık eşleşmeleri otomatik olarak
getirmek: Çevirisi yapılan cümle veri tabanına kaydedilmiş ise aynı tip bir
cümleyi çevirirken otomatik olarak ayrı bir pencerede görünür, bu da
zamandan ve tasarruf ettirir ve çeviri tutarlılığını sağlar,
2- Veri tabanı özelliği ile çevirilerin kaybolması önlenir,
3- Cümleleri ayırarak görünürlüğü artırır, bu da çeviride yanlışlıkla
cümle atlamayı önler,
4- Metin düzenleme yazılımlarıyla kolayca düzenlenemeyecek
büyüklükte dosyalar düzenlenebilir,
5- Belirli bir terim veya kalıbın çalışma kapsamında daha önce nasıl
kullanıldığı görülebilir ve böylece tutarlılık artırılır,
6- Sözlükçe eklenerek terimsel hataların ve tutarsızlıkların önüne
geçilebilir,
7- Yazım denetimi yapılarak kalite güvencesi ve denetimi sağlanır,
8- Otomatik tamamlama özelliği ile sözcüklerin ilk harflerini yazmaya
başladığınızda bunları tamamlar, böylece zaman tasarrufu sağlar,
9- Kaynak metnin sayfa düzenini korumak için ek bir çabaya gerek
kalmaz,
10- Bulutta çeviri özelliği ile bilgisayara herhangi bir yazılım
yüklemeden herhangi bir internet tarayıcıyla bir adrese gidip kullanıcı adı
ve şifresiyle sisteme girerek çeviri yapılabilir,
11-Aynı çalışmada birçok çevirmenin aynı anda çalışabilmesine olanak
tanır,
12-Dosyaların uzaktaki bir sunuda saklanıp daha sonra kolayca
üzerinde çalışmaya devam edebilir,
13- Otomatik veya kısa yol tuşuyla arama motorlarında ya da çevrim
içi sözlüklerde aranabilir, bir cümle üzerinde çalışırken bu cümledeki
kavramlar için arka planda otomatik olarak internet arama motorlarında
arama yapılabilir,
14-Ön izleme ve gerçek zamanlı ön izleme yapılabilir,
15-Belglerin tümünde bul-değiştir yapılabilir,
16- makine çevirisi özelliği de kullanarak çok büyük çeviri belleği ile
çeviri desteği sağlanabilir,
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17-Çok büyük dosyalar kolayca bölünebilir,
18-Çok dosyalı çalışmalarda karışıklığı ortadan kaldırır,
19-Çok sayıda dosyanın kelime ve karakter sayımının ve bunların ne
kadarının hangi oranda çeviri belleğiyle eşleştiğinin ne kadar tekrar
içerdiğinin analizi için de yazılımlarından başka seçenek yoktur,
20-Proje yöneticilerinin yönetim görevini kolaylaştırır,
21- Çevirinin BDÇ yazılımlına sahip olmayan kimselere de
gönderilebilmesini sağlar,
22-Denetim, düzeltme ve onay özellikleri kolaylık sağlar,
23-Özel bir terim bankasında otomatik olarak terim araması yapan ya
da farklı gereksinimlere göre kalite kontrolü yapan eklentiler konabilir
(Karagöz, www.ceviriblog.com/2016/04/06/cevirmen-ve-teknoloji-selahattinkaragoz/)

Nova Tercüme ise bilgisayar teknolojilerini kullanmanın yararlarını şu
şekilde dile getirmektedir:
“Bilgisayar teknolojisi kullanılmaya başlamadan önce çeviride
en büyük sorun, hata yapınca yazılanı sildikten sonra başına bir
veya iki kelime ekleyip aynı cümleyi baştan yazmaktı. Elektronik
sözlükler yokken binlerce sayfalık sözlüklerin içinden aranan
kelimenin diğer dildeki karşılığını bulmak, samanlıkta iğne
aramaktan daha zordu. Her bilimsel alanla ilgili terminolojik
sözlüklerin tamamını satın alıp kişisel kütüphanede biriktirmek
pek mümkün olmadığından çeviri sektöründe hayat hiç de kolay
değildi. Neyse ki bilgisayar destekli çeviri adı verilen kavramla,
bilgisayarda çeviri yaparken işleri oldukça kolaylaştıran
yazılımlar ortaya çıktı. Yazım ve noktalama denetimlerini
otomatik yapan ofis programları bir yana, aynı cümleleri tekrar
tekrar çevirmemek için çeviri bellekleri oluşturabilen yazılımlar
türedi. Bir de teknik alanlara özgü terimlerin İnternet’te
yayınlanmasıyla işler oldukça kolaylaştı.
Daha kısa zamanda kusursuz çeviri olanağı sağlamak amacıyla
geliştirilen çeviri programları, önceden oluşturulan terminoloji
veri tabanları ve çeviri bellekleri sayesinde zaman kazandırır.
Geçmiş projelerde çevrilmiş ve uzmanlarımız tarafından
onaylanmış cümlelerle eşleşen parçaları vurgulayan programlar
aynı metni gelecekte yeniden çevirerek zaman kaybetmekten
kaçınmamızı sağlar. Böylece aciliyet teşkil eden çevirilerde
zaman kısıtlaması yüzünden ortaya çıkabilecek hataların önüne
geçilerek müşteriler için hızlı teslimat sağlanır ve beklenenden
çok daha kısa zamanda proje tamamlanabilir”.
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Nova tercüme yetkililerine göre programların diğer bir avantajı da
çeviride tutarlılıktır. Müşteriye yönelik oluşturulan terminoloji veri
tabanları yardımıyla geçmişte tamamlanan projelerde herhangi bir terimin
nasıl çevrildiği görülebilir, böylece aynı terim için yeniden araştırma
yapmaya gerek kalmaz ve zaman kaybı önlenir. Daha da öte, birden çok
çevirmenin ortaklaşa çalıştığı projelerde karşılaşılan terimlere diğer
çevirmenler tarafından verilen karşılık kontrol edilebilir ve çeviride
eşdeğerlik sağlanır. Programlarca yapılan yazım ve noktalama denetimi
sayesinde çevirmenlerin vaktini alan yorucu işlemler kıza zamanda
kolayca gerçekleştirilebilir.
Nova Tercüme, Teknoloji, çevirmenlerin yerini dolduramayabilir.
Fakat teknolojiden faydalanmayan çevirmenlerin yerini, faydalananlar
doldurur” demektedir. (http://www.nova.com.tr/en/)
Akademik İncelemeler Dergisinde yazan Hüseyin Ersoy –Mehmet
Ali Bulaç Bu konuda şunları söylemektedir:
“Çeviride makineleşmenin her geçen gün gelişme kaydetmesine
paralel olarak, çevirmenlik mesleğinin de ileride farklı bir yapıya
dönüşmesi muhtemel görünmektedir. Özellikle teknik çevirinin
geleceğinde çevirmenlerin sadece çeviriyi üreten değil; çeviri
makinelerinin geliştirilmesi sürecinde görev alan, makine
çevirisiyle tercüme edilebilecek metinler üreten, üretilmiş
metinleri makine çevirisine uygun hale getiren ve makine çevirisi
ile tercüme edilmiş metinlerin çeviri sonrası düzenlemelerini
yapan kişiler haline gelmeleri tahmin edilmektedir.
Bu
düşüncelerin çoğu günümüzde gerçeğe dönüşmüştür ve
dönüşmeye devam edecektir” (2012:301)
“The Global Translation Village, Impact of Networking and Web
Technologies on the Translation Profession” başlıklı makalesinde François
Massion, günümüzde çevirmenlerin iş ortamının geçmiştekinden çok farklı
olduğunu ve bu değişimin henüz sona ermediğini belirterek çevirmenlerin
birçok paydaş ve teknolojilerle çevrelenen karmaşık bir süreç içinde
olduklarını belirtir. Çevirmenler kendi piyasalarında var olabilmek için çok
disiplinli bilgi ve teknolojiye dayanan geniş çapta bilgi ve terminoloji
aramaya bağımlıdır. Massion’ a göre çevirmen geniş bir yelpazede
teknolojik gelişmeleri kullanarak üretkenliğini artırmalı ve daha rekabet
edebilir olmalıdır. Yüksek milli gelire sahip olan Almanya ve İsviçre gibi
ülkelerdeki çevirmenler teknolojiyi iyi kullanabildikleri için daha iyi iş alan
ve yüksek kalitede çeviri yapabilen çevirmenlerle rekabet içindedir.
Massion, Teknoloji kullanımı konusunu 4 farklı kategoride ele
almaktadır:
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1-Çeviri yönetim teknolojileri. Bu bir çeviri projesini almak, süreci
yönetmek, sonlandırmak ve faturalandırma için kullanılan teknolojidir.
Artık çeviriler işveren tarafından bir dosya olarak değil, bir sonraki takım
oyuncusuna otomatik veya yarı otomatik sistemlerle gönderilmektedir.
Böylece çevirmenin işvereniyle ilişkisi de standardize edilmektedir.
2- Çeviri teknolojileri: bu da büyük değişiklik ve gelişmelere uğramış
ve biraz önce saydığımız 23 adet kolaylığı çevirmenlere sağlayan
teknolojilerdir. BDÇ nin 1990 ların sonunda piyasaya girmesi ve
çevirmenler arasında yaygınlaşmasıyla etkilerini artırmıştır. Son 10 yılda
yaygınlaşan diğer bir eğilim de web tabanlı çeviri ortamıdır. Çeviri belleği,
terminoloji ve proje korumalı bir ulaşım ile çevirmenlerin ve müşterilerin
dizüstü bilgisayarları veya tabletlerle erişimine açılır, böylece birlikte
çevrim içi çalışılabilir. Görüldüğü gibi artık çevirmen bireysel bir üretici
değil, küresel bir üretim zincirine bağlıdır ve piyasada var olmak için
giderek gelişen bir teknolojiye bağımlıdır.
3-Üretim veya üretkenlik teknolojileri: çevirmenlerin çeviri işini
sonuçlandırıp nihai dokümanları üretmede kullandıkları teknolojilerdir.
Dosyaları kaydetme, bilgiyi arama, çevirinin kalitesini kontrol etme veya
metni arama ve birçok dosyada değiştirme amacıyla kullanılan
teknolojilerdir.
4-İletişim teknolojileri ise müşterileri veya paydaşlar ile internet
üzerinden bilgi alış verişinde bulunmaya yarayan teknolojilerdir. Bunlar
çeviri portalları, bloglar, sohbetler, wikiler, forumlar, hatta sms ler olabilir.
Bazı platformlarda çevirmenler meslektaşlarıyla fikir alışverişinde
bulunabilir.
Küreselleşen dünyamızda bilgi çok çabuk yayılmaktadır, bu nedenle de
Massion makalesine “Global Translation Village”, Küresel Çeviri
Kasabası başlığını vermiştir. Bilgiye artık çok kısa sürede
erişilebilmektedir, terminoloji veri tabanları ve çeviride kalite yönetimi
önemi inanılmaz bir hızla artırmaktadır. Yeni teknolojileri, yeni iletişim ve
işbirliği yöntemlerini benimseme, özümseme ve kullanma hem
çevirmenlerin hem de çevirmen yetiştiren üniversitelerin başlıca konusu ve
amacı haline gelmektedir (2012, 60).
Türkiye’de Çeviri Piyasasında Durum Nedir
Çevirmenden notlar adı altında yer alan internet sitesi verilerine göre,
Genel anlamda piyasa eğilimine baktığımızda, kadrolu/tam zamanlı
çevirmen sayısı serbest (freelance) çalışan çevirmenlere oranla oldukça
azdır. Sektörün yükünü büyük oranda serbest çevirmenler çekmektedir.
Serbest çevirmenlerle yapılan iş sözleşmeleri ise çevirdikleri
kelime/karakter başına ücretlendirme üzerinden olduğundan, çevirmenin
çeviri ve yazım hızı onun günlük/haftalık/aylık kazanacağı parada çok
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büyük önem taşımaktadır. On parmak yazabilen bir çevirmen, bilgisayar
klavyesini kullanmaya pek de alışkın olmayan diğer çevirmene oranla çok
daha hızlı yazacağından günlük ortalama üretimi ve bunun üzerinden
kazanacağı para da çok daha fazla olacaktır (çeviride teknoloji – Çeviri
Notları.cevirmendennotlar.com/tag/ceviride-teknoloji)
ES Localisation Services yetkilisi Ahmet Çallı Türkiye’de satışı
yapılan bilgisayar destekli çeviri yazılımının son derece sınırlı olduğunu,
Trados ve Nubuto adlı programların satıldığını, yine de müşteri özel bir
araç isterse bunun lisansını gönderdiğini, herhangi bir yazılımı öğrenen
birisinin yeni bir çeviri aracını rahatlıkla öğrenebildiğini belirterek çeviri
araçlarının kavram olarak ne olduğunu bilmenin ve ne tür işlevler
gerçekleştirebileceğini bilmenin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Çeviri Birimleri bulunan Kamu Kuruluşlarında çevirmenler
bilgisayar desteği kullanıyor mu?
Kamu kuruluşlarımızdan dışişleri bakanlığının internet sayfasında
teknoloji kullanılmasından bahisle şöyle denmektedir:
Dışişleri Bakanlığı, kurulduğu ilk zamanlardan bu yana günün
bilişim teknolojisinden (BT) azami yararlanan bir kurum
olmuştur. Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ve gün
geçtikçe hızı artan baş döndürücü gelişmeler günlük yaşamın her
alanını derinden etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu gelişmeler
Dışişleri Bakanlığına da doğrudan yansımaktadır.
Günümüzde devletin ve diğer kurumların sunduğu kamuya açık
hizmetlerin bir bilgisayar ve internet hattı ya da akıllı cep
telefonu aracılığıyla hizmet veren birime bizzat gitmeye gerek
kalmadan hızla alınması mümkün olabilmektedir. Dışişleri
Bakanlığı da bu imkanları sonuna kadar kullanarak, gerektiğinde
zorlayarak gerek kamuya sunduğu hizmetlerde, gerek kendi
işlevlerini yerine getirmekte teknolojiden en etkin şekilde
yararlanmaktadır.
Bilişim teknolojilerinde Bakanlığımızın çalışma alanı iki ana
konu üzerinde odaklanmıştır:
- Dış Temsilciliklerimizle hızlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme
alt yapısının geliştirilmesi, bu amaçla gerekli yazılım ve
donanımın temini ve uygulanması.
- Vatandaşlarımıza yurtdışında verilen askerlikten doğuma
birçok unsuru içeren konsolosluk hizmetlerinin hızlı ve kaliteli
bir şekilde verilmesi ve bu hizmetlerin e-devlet çalışmalarıyla
bütünleştirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması,
ihtiyaç duyulan yazılımın geliştirilmesi. Bu kapsamda e-Devlet

106 | Türkiye’de Çeviri Eğitimi ve Geleceği

çalışmalarına destek verilmesi (http://www.mfa.gov.tr/bilisimalt-yapisi.tr.mfa)
Ancak çok önemli göreve sahip olan çeviri dairesinde çevirmenlerin
bilgisayar destekli çeviri araçları kullanıp kullanmadığından
bahsedilmemekte, ayrıca çevirmen alımı ilanlarında da ön koşul olarak
adayların teknoloji kullanımına hiç değinilmemektedir.
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının Ağustos 2015 te
Güncellenmiş 2. Versiyon olarak yayınlanan Türkiye’de Çevirmenlik
Mesleği başlıklı Araştırma Raporunda ÇEVİRMENLERİN SAHİP
OLMALARI
GEREKEN
NİTELİKLER
olarak
aşağıdakiler
sıralanmaktadır:(www.igb.gov.tr/Kutuphane/ÇEVİRMENLİK%20RAPO
RU14.10.2016.pdf-web sitesine konuluş tarihi 14.10.2016 görünmektedir)
Çevirmen olmak isteyenlerin;
1-Üst düzey genel akademik bilgi birikimine, okuduğunu anlama
gücüne, sağlam bir belleğe ve sözel yeteneğe sahip olmaları,
2-Yabancı dil ve kültürlere karşı ilgi duymaları,
3-Kendi anadillerini çok iyi kullanabilmeleri,
4- Uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek yetkin bir genel kültür
birikimine sahip bulunmaları,
5-Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli olmaları
gerekir denmektedir.
Görüldüğü gibi bu niteliklerin arasında bilgisayar destekli çeviri
araçlarını kullanabilmek yer almamaktadır. Dış İşleri ve AB Bakanlığı gibi
çeviri birimlerinin önemli görevlere sahip olduğu kamu kuruluşlarımızda
çevirmenler sınavla alındıktan sonra çeviri araçlarını kullanmayı öğretmek
için eğitime tabi tutulmakta, bu da zaman ve emek kaybına yol açmaktadır.
Üniversitelerin Çeviri Bölümleri Müfredatlarında Durum
Ülkemizdeki çeviribilim bölümlerinin müfredatları incelendiğinde, 4
yıllık lisans eğitimleri boyunca, öğrencilere genellikle en fazla 4 kredilik
bir ders içeriğiyle bu konuda bilgi verilmektedir. Bu verilerden, 21.
yüzyıldaki çevirmen profiline uzak çevirmen adayları yetiştirildiği
çıkarımı yapılabilir. Mine Yazıcı çeviri kuramlarının da teknolojik gelişme
ve toplumsal gelişmelerden uzak durduğunu şu sözleriyle belirtmektedir:
“Çeviri eğitiminin kuramsal bilgiyle ters düştüğü düşüncesinden dolayı
teknolojik gelişmelere soğuk bakması, daha baştan kuramın yeni
düşünceleri ve görüşleri mantıksal bir tutarlılık şeklinde öne sürerek
geleceğe kılavuzluk etme şeklindeki tanımını reddetmek anlamına gelir.
Üstelik çeviri kuramının bilgi çağının sonunda ortaya çıkan teknolojik
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gelişme ve toplumsal değişikliklerden uzak durması, “görgül” bir bilim
dalı olduğu savıyla da çelişir” (2007: 141).
Çeviri kuramları ve program müfredatları sadece çağın gereklerine
ayak uydurmakla yetinmeyip, çağın ötesindeki koşullara cevap verecek bir
niteliğe dönüşmelidir. Üniversite eğitiminin amacının sadece bilgi ve
beceri kazandırmak değil öğrencileri meslek sahibi olarak yetiştirmek,
üstelik piyasa koşullarına uyumlu olarak yetiştirmek olduğunu göz önünde
bulundurursak, çeviri eğitiminin de aynı koşulları dikkate alması gerektiği
açıktır. Bu kapsamda; çeviri eğitimi veren kurumların teknolojik
gelişmeleri ve bunların getirdiği yeniliklerin gerektirdiği yeni
uygulamaları programlarına dâhil etmeleri gerekmektedir. İnternette bir
çeviri bloğunda yazan bir çeviri bölümü mezunu konuyu şöyle dile
getirmektedir:
“Türkiye’de bizim bölümlerde okuyan çeviri öğrencilerinin
kanayan en büyük yarası, teknoloji çağında yaşamamıza rağmen,
hâlâ saman kâğıda çeviri yapmamızdır. Şahsi fikrim, akademik
eğitimdeki teknolojik eksiklik sorununun temeli sarmal bir
şekilde iki nedenden oluşuyor. İlk nedeni üniversitelerin,
sektörün ihtiyacından bağımsız bir şekilde ders programı
oluşturmasıdır. Günümüzde çeviriyle bağlantılı herhangi bir
kuruluş, bilgisayar destekli çeviri araçlarıyla çalışmaktadır. Bu
durumda yeni mezun olmuş bir öğrenci işe girmek istediğinde,
hem işveren hem de öğrenci açısından zorlu bir süreç onları
beklemektedir. Öğrenci, üniversitede öğrenebileceği araçları işe
girdiğinde zorlanarak öğrenecek; işveren ise ilk aylarını verimsiz
geçiren bir çevirmen ile çalışmak durumunda kalacaktır.
Bir diğer neden ise üniversitelerde bu araçları öğretebilecek
yeterli sayıda akademisyen bulunamamasıdır. Akademisyenlerin
yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları bir alanda, öğrencilerden
bu alanda kendilerini yetiştirmelerini beklemeleri makul
görünmemektedir”.(https://www.cevirikitabi.com/...ceviriyor/ak
ademik-egitimdeki-teknolojik-eksiklikler)
Hüseyin Ersoy ve Halil İbrahim Balkul birlikte yazdıkları bir makalede,
makine çevirisi sistemlerinin ve uygulamalarının günümüz küresel
dünyasında artık çok büyük bir öneme sahip olduğunu ve çevirmen eğitimi
veren kurumlarda bu konuda ciddi eğitim verilmesi gerektiğini
vurgulamakta ve bahsedilen konuda öğrencilerin duyarlılığını artırmak
amacıyla yaptığı çalışmaları anlatmaktadır
Ersoy ve Balkul, Gil ve Pym’ den alıntı yaparak teknolojinin çevirmen
yetiştiren kurumlara getirilememesinin nedenlerini şöyle sıralar: “Makine
çevirisi sistemlerinin, terminoloji belleklerinin ve teknolojik gelişmelerin
çevirmen yetiştiren kurumlarda yeteri kadar vurgulanamama
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nedenlerinden biri de: şüphesiz bu sistemleri kurmanın getirdiği finansal
külfettir. Üniversitelere yeterli ödeneğin sağlanmaması ve fen bilimleri
alanlarına deneysel çalışmalar için malzeme ve ekipman alımına verilen
desteğin, diğer sosyal bilimlere ait alanlarda olduğu gibi çeviribilime de
sağlanmaması, çevirmen yetiştiren kurumların teknolojik gelişmelerden
fazlaca haberdar olmamasına bir neden olarak gösterilebilir” demektedirler
(2012, 300).
Ne Yapmalı
Eğitim kurumları çeviride teknoloji kullanımıyla ilgili yeni
uygulamaları yeterli ölçüde ders programlarına dâhil etmeli, bunları
öğrencilerine aktarmalı ve onları sadece bugünün değil, yarının koşullarına
da hazırlamalıdır. Bu kapsamda ders programlarına sadece çeviri
belleklerinin kullanımını dâhil etmek yeterli olmayacaktır. Günümüzde
yeni bir alan olarak ortaya çıkan ve her hangi bir metni veya programı
ülkemiz koşullarına ve kültürel ortamına uyarlamak olarak tanımlanan
yerelleştirmeyle ilgili uygulamaları ve bu alandaki teknoloji kullanımını
ders programlarına almalı, web sitesi yerelleştirmeleri, yazılım
yerelleştirmeleri dersleri de dâhil edilmeli, yerelleştirme yapan bilgisayar
programlarının kullanımı derslerde öğrencilere öğretilmelidir.
Bölümler, öğrencilerine sürekli bir değişimin meydana geldiğini ve
kendilerini sürekli bu değişime göre yenilemeleri gerektiği bilincini
kazandırmalıdır. Tabii ki böyle bir eğitimi gerçekleştirmek için, eğitim
kurumları mutlaka öğretim personelini de teknolojik değişimin getirdiği
yeni uygulamaları anlayan ve uygulayabilen kişiler durumuna getirmelidir,
eğitim kadrosuna bilgisayar ve çeviri teknolojilerini iyi bilen ve kullanan
elemanlar katmalıdır. Bu çeviribilimin çok disiplinli yapısına da uygun
olacaktır.
Eğitim mekanları bilgisayar programları kullanacak biçimde
donatılmalı, üniversiteler fen bilimlerine veya sağlık bilimlerine ayırdıkları
bütçeyi çeviri bölümlerine de harcamaktan kaçınmamalıdır.
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ÇAĞATAY TÜRKÇESİNİN İLK ESERİ: SİBȊCÂBȊ’NİN
GÜLİSTAN ÇEVİRİSİ*
The First Book of Chagatay Turkish: Sibīcābī’s Gulistan Adaptation
Mehmet Turgut BERBERCAN
Giriş
İran edebiyatının şahikalarından biri olan Farsça Gülistan, Sa’dî
mahlaslı şair ve edib Ebu Abdullah Musarrifüddin bin Muslihiddin elŞirazî [1213?-1292] tarafından Salgurlu II. Sa’d’a atfen 1258’de te’lif
edilmiştir (Yazıcı, 1966: 37). Sa’dî ilk tahsilini Şiraz’da tamamlamış,
Moğol istilasından sonra İsfahan’da ve Bağdat Nizamiye medresesinde
tahsiline devam etmiştir. Toplamda 22 veya 23 eseri bulunduğu bilinen
Sa’dî, 1257’de memleketi olan Şiraz’a dönmüş ve dünya literatürüne
geçmiş klasik eserleri, Bostan ve Gülistan’ı yazmıştır (bkz. Ross, 1823: 160). Klasik Doğu edebiyatında makame tarzının en seçkin örneğini teşkil
eden Gülistan, klasik eserlerin alışıldık sırasına göre; münacat, na’t, sebebi telif ve hükümdar methiyesinden sonra, 8 bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümler, I. Padişahların hal ve tavırları (bāb-ı evvel der-síret-i pādşāhān), II. Dervişlerin ahlakı (bāb-ı düvüm der-aḫlāḳ-ı dervişān), III.
Kanaat etmenin faziletleri (bāb-ı siyüm der-fażílet-i ḳanā‘at), IV.
Susmanın faydaları (bāb-ı çehārum der-fevāyid-i ḫāmuşí ), V. Aşk ve
gençlik (bāb-ı pencum der-‘āşḳ u cüvāní ), VI. Güçsüzlük ve ihtiyarlık
(bāb-ı şeşüm der-ża‘f u pírí ), VII. Terbiyenin tesiri (bāb-ı heftüm derte’ⓓír-i terbiyet) ve VIII. Sohbet adabı (bāb-ı heştüm der-ādāb-ı ṣoḥbet)
şeklinde sıralanmaktadır. Her bölüm içinde çeşitli küçük hikâyeler içerir.
Hikâyelerde, didaktik ve veciz ifadelerle vücut bulmuş hikmetli pasajlar
yer almaktadır. Hikâyelerden sonra hikâyelerdeki düşünceyi pekiştiren
Farsça yahut Arapça şiirler söylenmiş, yer yer ayet veya hadisler,
atasözünü andıran cümleler vasıtasıyla hikâyelerde verilmek istenen
anafikir perçinlenmiştir. Eserde geçen hikâyelerin Sa’dî’nin başından
geçen maceralara, duyduklarına ve gözlemlediklerine ve tabii olarak
okuduklarına dayandığı anlaşılmaktadır. Gülistan üslup yönüyle olgun bir
eser olduğu kadar düzen açısından da üstün özelliklere sahiptir. Bölümler
Sibicâbî’nin Gülistan Çevirisi = Çağatayca Gülistan Tercümesi (Gülistan-ı Türkî):
“Mehmet Turgut Berbercan, Çağatayca Gülistan Tercümesi (Gramer-Metin-Dizin),
İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul 2011 [Eser, tıpkıbasımıyla birlikte 2012’de
kitap olarak neşredilmiş; 2018’de geliştirilmiş 4. baskıya ulaşmıştır (Bilge Oğuz Yayınları,
İstanbul 2018)]”.

(Doç. Dr.); Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye. E-mail:
mtberbercan@karatekin.edu.tr
*
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arasında insicamlı bir seyir, manzum ve mensur kısımlar arasında
muazzam bir irtibat bulunmaktadır. Dilde ise sehl-i mümteni sanatının
imkânları ustaca kullanılmıştır.
Doğu’da ve Batı’da büyük bir şöhrete ulaşan Gülistan, yazıldığı
dönemden yüzyıllarca sonraya seslenen bir eser olarak yükselmiş, Farsça
yazılmış bir eser olmaktan adeta çıkmış, tüm dünyanın benimsediği ve her
milletin tercüme yoluyla kendi dilinde okuduğu müşterek bir eser haline
gelmiştir. İşte bu noktada Gülistan, dünya klasikleri arasında yer alarak
millet gözetmeksizin tüm insanlığın eseri olmuştur. Gülistan’ın yazıldığı
yıllarda Doğu dünyasına göre düşünce ve dolayısıyla edebiyat açısından
daha geride bulunan Batı dünyası, aydınlanma çağındaki gelişmelerine
paralel olarak, 17. yüzyılda yapılan Latince tercüme vasıtasıyla Gülistan’ı
tanımıştır (Gentius, 1651). Bugün çoğu dile tercüme edilmiş, binlerce
baskısı yapılmış olan Gülistan, Türk dünyasında ilkin Seyf-i Sarayî
tarafından 1391’de, Kıpçak Türkçesiyle hazırlanan tercüme vasıtasıyla
Türkçeye kazandırılmıştır (Karamanlıoğlu, 1989).
§ Türk Dilinde Gülistan
Yazıldığı dönemden itibaren İslam dünyasında büyük bir şöhrete
kavuşan Gülistan, Türkler arasında da çok itibar görmüş; Mısır’da,
Türkistan’da ve Anadolu’da yaşayan Türklerin diline kazandırılarak
Türkçeye mâl edilmiş bir eser hüviyeti edinmiştir. Türk sanat mahfillerinde
ve saraylarda muteber adledilen eser, git gide halk arasında bilinen ve en
çok okunan eserlerden biri haline gelmiştir. 14. yüzyıldan 19. yüzyıla
kadar, klasik Osmanlı şairlerinden Abdulhak Hamid’e kadar birçok Türk
şairinin Sa’dî’yi Mevlana, Sultan Veled, Âşık Paşa, Gülşehrî, Ahmedî gibi
çok meşhur Anadolu şairlerinden biri gibi kendinden gördüğü ve öz
sanatlarının eski ustalarından kabul ettiği bilinmektedir. Bu yöndeki
tespitler (bkz. Diriöz, 1979: 56), Sa’dî’nin Türk dili ve edebiyatı
tarihindeki akislerinin, unutulmaz ününün ve eserlerinin daimîliğinin hiç
sekteye uğramadığını ispatlar mahiyettedir.
Türklerce geniş ölçüde tanınmaya başlayan ve Türk illerinde okunan
popüler bir eser haline gelen Gülistan, Farsça bilmeyen ya da Farsçayı tam
bilmeyenlere yardımcı olacak şekilde Türk diline çevrilmeye, Türk
zevkiyle Türk dilince yazılmaya başlamıştır. Esasen, Türk mütercim ve
şairlerinin Farsçadan alıp Türkçeyle eseri yeniden yaratıp yorumlamaları,
eserin muhtevasının muazzam ilgi çekiciliği ve tertip açısından edib ve
şairlerin öyküneceği mükemmel özellikler taşıması sebebiyledir.
Türklerin Gülistan’ı Türk’ün dilinin leziz tadıyla keşfetmeleri Türk
dünyasında Türk edebiyatının özellikle adaptasyon karakterli tercüme
edebiyatı alanında büyük atılım gösterdiği 14. yüzyıla denk gelir (ayr. bkz.
Berbercan, 2015a, 2015b). 1391’de, Gülistan tercümelerinin ilki olan
Kitâb Gülistan bi’t-Türkî kaleme alınır. Türk-Memlük sanat çevresine
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mensup Seyf-i Sarayî’nin bu eseri, Kıpçak Türkçesinin en seçkin örneğini
teşkil etmektedir.
1397’ye gelindiğinde, 1391’de te’lif edilmiş ilk tercümeden 7 yıl sonra,
Türk edebiyatındaki ikinci Gülistan tercümesi ortaya çıkar. Sibicâbî
mahlaslı bir edip tarafından Klasik Öncesi Çağatay Türkçesiyle (Preclassical Chagatay) “Gülistan-ı Türkî” olarak kaleme alınmış bu eser,
yazılış yılı itibariyle Çağatay Türkçesinin ilk, Harezm Türkçesinin ise son
eseri olarak Türk dilinin önemli gelişme noktalarından biri üzerinde
durmakta ve bu yönüyle Türk dili tarihinin gelişimini aydınlatan çok
önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Zeki V. Togan tarafından düşülen bir
satırlık yazı (Togan, 1960) ve Macar Türkolog J. Eckmann’ın 1968’de
yazdığı tanıtım makalesi (Eckmann, 1969: 17-29) dışında adı kaynaklarda
geçmeyen eser, 2011 yılında doktora tezi olarak Mehmet Turgut Berbercan
tarafından neşredilmiş (Berbercan, 2011); 2012’de, bilim dünyasının
istifadesine kitap halinde sunulmuş ve en son 2016’da eserin geliştirilmiş
4. baskısı yapılmıştır (Berbercan, 2012-2016) [Eser; edebî künyesi, Türk
dili tarihi içindeki yeri ve dil özellikleri çerçevesinde detaylı bir şekilde
aşağıda tanıtılacaktır].
Gülistan’ın Türk edebiyatındaki yazılış tarihi bakımından üçüncü
tercümesi olarak II. Murad dönemi ediblerinden Mahmud b. Kâdî-i
Manyas’ın yaptığı tercüme karşımıza çıkar (Özkan, 1989). Eser 1430’da
tamamlanmış ve II. Murad’a sunulmuştur. Mahmud’un biri manzum biri
mensur olmak üzere iki Gülistan tercümesi bilinmektedir. Manyaslı’dan
sonra da pek çok tercüme ve şerh yapılmıştır.1
Türk dilinde yapılan bu çeviriler, aynı eseri temel almakla beraber
birbirine benzemeyen bir dil ve tarzla yapılmış birer tercüme olmaktan
gayri aynı metodolojinin ürünü olarak adaptasyon özelliği taşımaktadır.
Bir tercüme metodu olan adaptasyonda, eserin aslına bağlı kalmak şart
olmakla birlikte çevrilen dile ait özelliklerle “yeni bir eser yaratma” amacı
bârizdir. Türk şair ve edibleri, bu yolla Fars edebiyatını model almışlar
ancak kendi millî özelliklerini “kültürün taşıyıcı elementi olan dil”
aracılığıyla serbest bir tarzla tercümelerine işlemişlerdir. Böylece
tercümesi yapılan eser millî bir kimlik kazanmıştır. Adaptasyon işleminin
Bu tercüman ve şarihlerden bazıları şunlardır:1 Şâhidî İbrahim Dede (ölm. 1550), Sürûrî
Muslihiddin b. Mustafa b. Şâban (ölm. 1561), Ebü’l-Kâsım Mehmed b. Kâsım b. Ahmed
(ölm. 1590), Şem’î (ölm. 1592-3), Sûdî Bosnevî (ölm. 1625), Ayşî Mehmed Efendi (ölm.
1651), Hasan Rıza Efendi (ölm. 1669), Babadâgî İbrahim Efendi (ölm. 1770), Sâib Ahmed
Efendi (ölm. 1887), Mehmed Said Efendi (Mülistan, trcm. tar. 1874), Câfer-i Tayyâr b.
Ahmed Sâlim (Rehber-i Gülistan, trcm. tar. 1890), Kilisli Rıfat (trcm. tar. 1941), Hakkı
Eroğlu (Gül Suyu, trcm. tar. 1944), Hikmet İlaydın (trcm. tar. 1946), Yakup Kenan
Necefzade (trcm. tar. 1965). Ayrıca, günümüzde popüler doğu klasikleri dizileri içinde
neşredilmekte olan Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Kanar, Adnan Karaismailoğlu vd.
tarafından hazırlanan tercümeler de mevcuttur (Olgun, 1978: 117-126).
1
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esasen bir millîleştirme hareketi olduğu doğal olarak söylenebilir. Fakat bu
hareketin altında Türk şair ve edibinin millî sanat şuurunun bulunduğu
kesinlikle anlaşılmalıdır.
◊ Çağatay Türkçesinin İlk Eseri
* Sibicâbî’nin Gülistan Çevirisi = Çağatayca Gülistan Tercümesi:
1. Edebî Künyesi
Çağatay Türkçesinin giriş eseri yani ilk kitabı olarak bulunan Gülistanı Türkî (Sibicâbî’nin Gülistan Çevirisi = Çağatayca Gülistan Tercümesi),
Sibícābí (< İsficabî “İsficâblı”) mahlaslı bir Türk tarafından kaleme
alınmıştır (bkz. Berbercan, 2013). Eser müellifinin, isminden anlaşılacağı
üzere, Sayram şehrinin diğer adı olarak bilinen İsficâb’dan olduğu
görülmektedir; [sibícābí < isfícābí ~ ispícābí]. İsbicâb yer ismi Divanü
Lugati’t-Türk’te Argulara ait olarak kaydedilmiştir. Bu durum, hayatı
hakkında tezkireler de dahil olmak suretiyle hiçbir kaynakta bilgi
bulunmayan Sibicâbî’nin Argu Türklerinden olduğu noktasında bir kanaat
oluşturmaktadır. İsficâb = Sayram, bugün Kazakistan’da olup Sirderya
(Seyhun) nehrinin doğusundadır.
Kaşgarlı Mahmud, “Sayram: İsbicab dahi denen Beyza şehrinin adı. Bu
şehre Saryam dahi denir (Atalay, 2006: 176). … Balasagunlular Soğdca ve
Türkçe kullanırlar. Talas ve Beyza şehirlerinin halkı dahi böyledir.
Balasagun’a varıncaya dek “İsbicab”dan sayılan bütün Argu şehirleri
halkının dili çapraşıktır … (Atalay, 2006: 176)” şeklinde bildirmiştir. M.
F. Köprülü’nün kaydettiğine göre, Ahmet Yesevi’nin de memleketi olan
Sayram, pek eski bir Türk şehridir. Hüeuen Tsang, seyahatı esnasında
Talas (Tıraz)’ın iki yüz li cenub-ı garbisinde olan ve Çinlilerin Pe-choei,
Türklerin Aksu dedikleri bu şehre uğramıştır. Kaşgarlı Mahmud’un
İspicab’dan Balagasun’a kadar uzayıp giden yerleri Argu beldeleri saydığı
düşünülürse Ahmet Yesevi’nin de Argu Türklerinden olduğu anlaşılır.
Kaşgarlı Mahmud; Balagasun, Tıraz ahalisinin hem Soğdça hem de Türkçe
konuştuklarını ve bundan dolayı Argu beldelerinde sakin ahalinin lisanında
-yabancı tesirler sebebiyle- zaaf olduğunu da ilâve ediyor (Köprülü, 2007:
150-153).
Timur dönemi şair, edib ve mütercimlerinden olan Sibicâbî, çevirisini
Timur’un oğlu Cihangir’in oğlu veliaht Muhammed Sultan’a ithaf etmiştir.
Sibicâbî’nin Timur’un veliaht olarak belirlediği Muhammed Sultan’ın
maiyetinde bulunduğu, şair tabiatlı ve Farsçaya son derecede hâkim bir
edib olduğu anlaşılmaktadır. Türk diliyle yazılmış ilk çevirinin sahibi
Seyf-i Sarayî’ye benzer şekilde, Sibicâbî’nin de şiir kabiliyetini esere
kattığı, anlamı değiştirmeden eserine özgün şiirler ilâve ettiği
anlaşılmaktadır. Örneğin:
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öler sén yörgenip bir pāre opraḳ / yatur sén boluban topraḳda topraḳ
vefā éş-din ewürmegil yüzüŋni / yum özgelerge eḏgüdin közüŋni
sibícābí maḥabbet müşkili-ni / bilür bilgen meŋiz ṣuret-ni çınnı
eger tirilsedi leylí vü mecnūn / bu defterni körüp bolġaydı meftūn
(Berbercan, 2016 [174])

Sa’dî’nin öğreticiliği ve şuh bir üslupla örülmüş cezbeden tarzı, şairâne
bir şekilde Türkçede tekrar vücut bulmuştur:
sén éşittiŋ mü bir şeker sözlüg / ‘asel érinlig ve ḳamer yüzlüg
ayttı ‘āşıḳ-ḳa kizleyü bir söz / savsaŋ özüŋni salma bizge köz
(Berbercan, 2016 [147])
cāndın ġam u ġuṣṣa-sı yıramas / an-sız bu cihān maŋa yaramas
(Berbercan, 2016 [151])
yār vaṣlıdın er sére bilmes / cān anıŋ-sız cihān-nı ḫoş ḳılmas
(Berbercan, 2016 [151])
közüme ol ḳadd-ı serv ü leb-i ḳand / saldı yana ‘aşḳ ‘aḳl boynıġa kemend
tüşti yana ṣabr élige tārāc u gezend / bí-çāre köŋül almadı ‘aşḳ işinde pend
(Berbercan, 2016 [167])

Eserin mensur kısımları manzum kısımlara göre eserin aslına daha sıkı
bağlıdır. Sade bir Türkçe yerine sanatlı ve Arapça, Farsça kelime
kadrosuna oldukça fazla müracaat eden Sibicâbî, eserdeki bölümlerin
sırasını korumuş ancak tercih kullanarak hikâye ve şiirlerin tümünü
tercüme etmemiş, beğendiklerini almış, hikâyelerin ve şiirlerin sırasını,
uzunluğunu ve bölüm içeriğini belli yerlerde değiştirmiştir. Bazen
Sa’dî’nin ağzından anlatılan metin, bazen I. teklik şahıs “ben” ile
anlatılmıştır. Ayrıca Sibicâbî’nin ilâveleriyle özgünleşen çeviri metni,
kendine has özellikleri olan ayrı bir “Gülistan” olup Türkleşmiştir. Bu
durum, adaptasyon karakteri olan 14. ve 15. yüzyıl Türk edebiyatı
eserlerinde görülen önemli bir millî duyuşa ve şuura işaret etmektedir.
Sibicâbî, çıkış noktası olan bu duyuş ve şuuru şu beyitlerde dile
getirmektedir:
gül-istān lu’beti-niŋ zínetini / tüzüp türkí libāsın keydürürde
peyem-ber hicretige heşt-ṣad érdi / sibícābí bu micmer köydürürde
murādı ḳoymaḳ érdi yād-gārí / bu taŋsuḳ dürrni türk-istān içide
anın derc étti gevher dürci yaŋlıġ / muḥammed atını sulṭān içide
(Berbercan, 2016 [12])

Yukarıdaki beyitlerden anlaşıldığı gibi, Muhammed Sultan’a atfen
yazılan eser, Hicri 800’de [heşt-ṣad] (1397-1398) tamamlanmıştır. Veliaht
Muhammed Sultan, Timur’un oğlu Cihangir Mirza ile Cengiz Han’ın
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neslinden gelen Özbek Han’ın soyundan Hanzade’nin çocuğudur. 1375’te
Cihangir Mirza ölünce Hanzade, Timur’un diğer oğlu Miranşah’a
verilmiştir (Aka, 2000: 7). Bu sebeple Muhammed Sultan, Miranşah’ın
oğlu olarak kaydedilmiştir (bkz. Eckmann, 1969: 18).
Muhammed Sultan’ın Timur ile birçok sefere katıldığı bilinmektedir;
öyle ki İran’da ve Anadolu’da, 1392’den 1397’ye kadar beş yıl süren bir
devre içinde, komutan olarak savaşmıştır. Timur’un Hindistan seferinden
sonra Batı’ya, Anadolu’ya doğru yöneldiği ve Muhammed Sultan’ı
başkent Semerkand’da vekil olarak bıraktığı bilinmektedir.
Semerkand’daki Muhammed Sultan’a bir mektup gönderen Timur, Hulagu
Han’ın tahtını Muhammed Sultan’a bıraktığını yazmış ve torununu yanına,
Osmanlı ile savaşmak üzere Anadolu’ya çağırmıştır. Sefer esnasında
rahatsızlanan Muhammed Sultan, mart 1403’te vefat etmiştir (ayr. bkz.
Yücel, 1989; Aka, 1997: 32). Timur’un Anadolu seferinden sonra,
Semerkand’da yaptırılan Gûr-i Emir adındaki türbede defnedilmiştir.
Burada daha sonra; Timur, Miranşah, Şahruh ve Ulug Bey de
defnedilmiştir (Semenov, 1960: 139-163). Nizamüddin Şâmî’nin
Zafername’sinde, Muhammed Sultan’ın kahramanlıkları, askerî
yetenekleri ve Timur’un torunu için duyduğu sevgi ile ölümünden sonraki
müthiş üzüntüsü etkileyici bir dil ile kaydedilerek tarihe not düşülmüştür
(Nizamüddin Şâmî, 1987: 300-327). Muhammed Sultan, Timur’un veliahtı
olduğu gibi İran tahtının da yeni sahibiydi. Annesinin soyu sebebiyle
Cengiz Han’ın kanındandı ve bu durum O’nu Cengiz Yasası’na göre
devletin sahibi kılıyordu. Bu durum, Timur’un seferdeyken Muhammed
Sultan’ı Semerkand’da hükümdar olarak bırakmasının sebebini
açıklamaktadır. Timur öldükten sonra dağılma sürecine giren Timurlular,
Muhammed Sultan yaşasaydı, belki de daha uzun ömürlü bir devlet olarak
Asya’da varlığını sürdürecek ve böylelikle Türk dünyası farklı bir yönde
şekillenecekti. Resmen hükümdar olmamasına rağmen Semerkand’da
hükümdar gibi kabul edilen Muhammed Sultan, Semerkand’da bir medrese
inşa ettirerek ilme verdiği önemi göstermiş; kendi adına yazılmış Gülistan
Tercümesi ile ismini yüzyıllar ötesine aksettirmiştir (Muhammed Sultan’ın
28 yıllık kısa hayatı ile ilgili detaylı bilgi için ayrıca bkz. N. Şâmî, 1987:
77-330).
British Museum [BM] / India Office’de Or. 11.685 kayıt numarası ile
mahfuz bulunan eserin dünyada yalnızca bir nüshası bulunmaktadır. Rieu
Katalogu’nda bulunmayan eser, 1959’da Z. V. Togan’ın eserle ilgili tek
satırlık yazısıyla tanınmış (Togan, 1960); 1960’lı yıllarda Londra’da
incelemeler yapan Doğu Türkçesi yazmaları uzmanı J. Eckmann tarafından
bir tanıtmayla 1968’de, bilim dünyasına duyurulmuştur (Eckmann, 1969:
17-29). Üzerinde yılların hasar veren etkisini taşıyan eser, rutubet ve
deformasyon neticesinde oldukça zarar görmüştür. BM tarafından özel
yöntemlerle ciltlenip tamir edilen eser, nüsha cildinin içindeki boşluğa
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yazılmış nottan anlaşıldığı şekilde, İranlı şarkiyatçı M. Minovi tarafından
BM’ye teslim edilmiştir. Tahmine göre, ön kısımdan 2-3 varak, son
kısımdan 6-8 varak kopmuş ve kayıptır. İstisnaları olmakla birlikte her
sayfada 13 satır bulunan eserin bazı sayfalarında eserin eski sahiplerince
yapılmış karalamalar, yazı denemeleri bulunmaktadır. Bazı sayfalarda
yazının okunmasını engelleyecek derecede tahribat ve silinmeler
mevcuttur. 110 varaklık eser, iri karakterli Nestalik hatla yazılmıştır.
Eserin 15. yüzyılda veyahut en geç 16. yüzyılda Türkistan’da istinsah
edildiği açıktır.
2. Türk Dili Tarihi İçindeki Yeri
14. yüzyılda Harezm bölgesinde oluşan sanat, edebiyat, kültür ve bilim
merkezlerinde olgunluk seviyesine ulaşarak kuzeyde Altınorda ülkesine ve
Kıpçak bozkırlarına, güneyde Mısır-Memlük coğrafyasına kadar etki eden,
bünyesinde Oğuzların ve Kıpçak Türklerinin lehçe özelliklerini karışık bir
şekilde barındıran ve temel olarak Moğol istilasından hemen önce
kullanılan müşterek Orta Asya Türk edebî dili olan Karahanlı Türkçesine
dayanan yazı diline Harezm Türkçesi adı verilir. Harezm Türkçesi, İslam
etkisinde gelişen Türk dili ve edebiyatının Türk dünyasındaki ikinci
gelişim evresi olup Türk dili ve edebiyatında, orijinal karaktere sahip
özgün eserlerin ortaya çıkmasında bir çeşit hazırlık dönemi oluşturmuştur.
1370’te Timur’un birliği sağlayarak hükümdarlığını ilan ettiği tarihten Ali
Şîr Nevâyî’nin sanatını Divan’ı ile ispat ettiği 1465 yılına kadar süren dil
devresi, Harezm Türkçesinden Çağatay2 Türkçesine geçişin yaşandığı bir
ara devirdir. “Klasik Öncesi (Pre-classical Chagatay)” ya da “Erken Devir
Çağatay Türkçesi” olarak anılan bu devirde, siyasi ve sosyal gelişmelere
paralel olarak Çağatay Türkçesinin klasik bir yazı dili olarak filizlenip
yükselmeye başladığı görülür. Bu ara devrin önemli temsilcileri arasında;
Sekkâkî, Lutfî, Ata’î, Hocendî, Seyyid Ahmed Mirza, Haydar, Harezmî,
Yusuf, Emirî, Yakınî, Ahmedî, Gedâyî gibi edebî şahsiyetler
bulunmaktadır (Örneğin bkz. Eraslan, 1986; Eckmann, 2005; Ölmez,
2007). Tüm bu şahsiyetlerin eserlerinin ortaya çıkmasından önce, 1397’de
Sibicâbî tarafından kaleme alınmış Gülistan çevirisi, bir kitap olarak,
yazılış tarihi bakımından Çağatay Türkçesinin ilk eseridir. 14. yüzyılı
kapsayan Harezm Türkçesinin etkilerinin Çağatay Türkçesinin zeminini
hazırlayan rolü düşünüldüğünde, Gülistan çevirisinin Harezm Türkçesinin
son eseri olduğunu da kabul etmek gerekecektir.

Çağatay” kelimesi, Cengiz’in oğlu Çagatay’dan gelmekte olup esasen hanların askeri
güçlerinin dayandığı Türk ve Türkleşmiş göçebelere verilen adlardan biridir. Timurlular
döneminde, Timurlu devletine tabi olan Türkleri diğer Türklerden ayırt etmek amacıyla
kullanılmıştır (ayr. bkz. Eckmann, 1988: 225-228). Kelime 1867’de, oryantalist H.
Vambéry tarafından dil adı olarak kullanılmış, bu suretle bilim dünyasında yaygınlaşmıştır
(Čagataische Sprachstudien, Leipzig 1867).
2
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Harezm bölgesinin politik olarak Timurluların hâkimiyetine girmesi,
Harezm kültür-sanat çevrelerinin de Timurluların eline geçmesini sağladı.
İşte bu ortam içerisinde, Harezm Türkçesinin hazırlayıcılık misyonu
vasıtasıyla 14. yüzyılın sonlarında, Çağatay Türkçesinin temeli atılmıştır.
Harezm Türkçesi ile Timur’la birlikte gelen Türk ve Türkleşmiş unsurların
şive özelliklerinin katıldığı yeni bir edebî dil, Çağatayca oluşmuştur. Bu
çok katmanlı edebî dil, Timurluların hakim olduğu Maveraünnehr
(Transoxiana), Horasan ve Doğu Türkistan’da, bilhassa Semerkand,
Buhara, Herat, Hive, Kokand ve Kaşgar gibi kültür merkezlerinde
Türklüğün yazı dili haline gelmiş, Türk dünyası içindeki kültürel
interaktivizme, göçlere ve akınlara bağlı olmak suretiyle, daha da yayılarak
(Berbercan, 2016: 13) Hindistan’da, Kazan’da ve hatta Osmanlı devletinde
kullanılmıştır.
15. yüzyılın ortasında, Ali Şîr Nevâyî ile klasikleşen ve “Klasik
Çağatay Türkçesi” adını alan devir, Nevâyî’nin eserlerinin dili örnek
alınarak oluşturulmuş ve Harezm Türkçesinin bitiş yıllarını içine alan
“Klasik öncesi” devre göre ölçünlü, standart dil özellikleri göstermiştir.
Klasik devir, 16. yüzyılın ilk yarısına, Babur Şah ve Şeybânî Han (Şîbân
Han) dönemlerine kadar devam etmiştir (ayr. bkz. Caferoğlu, 1948: 141154; Borovkov, 1954: 59-96; Levend, 1966: 285-291). Nevâyî’den sonraki
Çağatayca yani “Klasik Sonrası Çağatayca (Post-classical Chagatay)” veya
“Geç Devir Çağatay Türkçesi”, 16. yüzyılın sonlarından 19. yüzyıla,
Özbekçenin bir yazı dili olarak yeşermeye başladığı yıllara kadar
sürmüştür (Çağatay Türkçesinin ortaya çıkışıyla ilgili olarak ayr. bkz.
Samoyloviç, 1942: 74-94; Köprülü, 1945: 270-323; Caferoğlu, 1974: 195222; Eckmann, 1988: 211-245; İnan, 1998: 1-35).
3. Dil Özellikleri
“Klasik Öncesi Çağatayca” ile yazılan Sibicâbî’nin Gülistan çevirisi,
“Gülistan-ı Türkî”, J. Eckmann’ın da kaydettiği şekilde (Eckmann, 1969:
18), Çağatay Türkçesinin yazılış tarihi belli olan en eski mahsulü olup Türk
dili tarihi araştırmaları için büyük bir öneme sahiptir.
“Çağataycanın Harezm Türkçesi temelli olduğu ve ancak Nevâyî’nin ilk
divanını tertiplediği 1465’ten itibaren klasik bir yazı dili olma derecesine
ulaştığı düşünülürse, 14. yüzyılın sonundan Nevâyî’ye kadar olan devrede,
Klasik Öncesi Çağatayca ile yazan bir çok şairin olduğu görülür. Bu ara
döneme mensup şairlerin dilinde Nevâyî devrine yaklaştıkça azalan miktarda
Harezm Türkçesi özelliğiyle karşılaşılır. Bu durum dilin belli bir standart
kazanmaya başladığını, karışık şive özelliklerinin tek bir ölçünlü dile tasviye
edilmeye çalışıldığını gösterir. Bu çerçeveden bakıldığında; Gülistan-ı Türkî,
Klasik Öncesi Çağatayca devresinin (Harezm Türkçesinden Çağataycaya
geçiş döneminin) en arkaik özellikler taşıyan numunesi olduğu gibi, eski ve
yeni dil unsurlarının birlikte bulunduğu çok ilgi çekici bir eser olarak
karşımıza çıkmaktadır.” (Berbercan, 2016: 14)
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Eserin dili, fonolojik ve morfolojik açısından değerlendirildiğinde
dikkati çeken orijinal özellikler şunlardır (Berbercan, 2016: 14-18; ayr.
bkz. 37-92):
● Fonolojik Özellikler:
1. İlk hecede /e/’nin korunduğu örneklerle beraber yoğun bir şekilde é
< e değişmesi görülür: éllig (64/13) / ellig (3/7), né (90/5) / ne (69/12), ék(36/13) / ek- (64/3), él (125/13) / el (184/11), ékin (214/4) / ekin (4/4),
éksü- (29/8) / eksü- (7/4), émgek (101/6) / emgek (164/10).
2. İlk hecede, az miktarda da olsa Klasik Çağataycada görülen ö < e
değişmesine rastlanır: ösrük [< esrük] (86/5), çöküç [< çeküç] (85/9),
ötükçi [< etükçi] (103/2), özgü [< eḏgü] (109/1).
3. Bağlama ünlüsünün ve ek ünlüsünün her zaman olmamakla birlikte,
düzensiz olarak, dudak ünlüsünün etkisiyle yuvarlaklaştığı görülür: ewüŋe
(181/2), kimüŋ (199/12), sawuŋ (220/13), ḳavlum (102/9), keremüŋ (72/9).
* Çok nadir görülen bir özellik olarak, III. teklik şahıs iyelik ekinin
yuvarlak ünlüyle kullanıldığı görülür: köŋlüni (177/4), yüzün (132/11).
4. Klasik Çağataycadaki iç seste bulunan /-f-/’ye karşılık, eski /-p-/
korunur: opraḳ (174/10), topraḳ (174/10), yapurġaḳ (191/13).
5. Eski Türkçede kelime ortasında ve sonunda bulunan /-b-/, /-b/ sesinin
/v/, /w/ ve /f/ şekillerinde karışık olarak kullanıldığı görülür: saw (220/13),
suw (39/9) / suf (128/12) [ayr. su (38/12)], ev (76/9) / ew (181/2) / éf (111/1)
/ év (82/6) / éw (134/4), év- (181/3) / éw- (181/1), ewür- (191/3).
6. Eski Türkçede kelime ortasında ve sonunda bulunan /-d-/, /-d/ sesinin
olduğu gibi korunduğu ya da /ḏ/, /z/ ve /y/ şekillerinde karışık olarak
kullanıldığı görülür: küdez- (120/b), aḏaḳ (29/5) / ayaḳ (56/13), uzı(76/11) /uḏı- (164/7), adın (97/5) / aḏın (149/5) / azın (107/1).
7. Kelime başındaki aslî /t-/ sesi korunmakla birlikte, yer yer belli başlı
kelimelerde d < t değişmesine rastlanır: té- (14/7) / dé- (66/5), dék (28/7) /
tég (85/2).
8. /+AGU/ ekinin bünyesindeki ses grubunun olduğu gibi korunduğu
görülür. Sadece bir kelimesinden sonra gelmek üzere, Klasik Çağatayca
devresinde standartlaşan /+Av/ şekline yakın bir özellik gösteren /+AvGU/
şeklinde hibrit bir ek bulunmaktadır: biregü (104/4) / birevgü (108/10),
ékegü (174/3), küḏegü (103/4), buzaġu (75/7).
9. Kelime sonundaki art damak ünsüzü (velar) /-ḳ/ ve /-ġ/’nın karışık,
düzensiz kullanımlarına rastlanır: ḳapuġını (111/2) / ḳapuḳını (135/3),
ayaġıḳa (191/6) / ayaḳıge (64/5), aġrıḳġa (175/9) / aġrıġ (84/8).
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10. bol- fiilinin çokça kullanılmasına rağmen daha az miktarda ön
fonem /b-/’nin kullanılmadığı ol- şekline de rastlanır: olsa (123/6) / bolsa
(125/2), olur (153/7) / bolur (153/8), oldı (157/4) / boldı (159/4).
● Morfolojik Özellikler:
1. Datif eki, /+A/ ~ /+GA/ ~ /+KA/ şekillerinde görülür:
a. /+A/, istisnaları olmakla birlikte, umumiyetle iyelik ekinden sonra
gelen datif ekidir (III. teklik şahıs iyelik ekinden sonra /+nA/ şeklinde
görülebilmektedir): élgine (76/6), közine (136/10), yüzine (1/8), küştesine
(147/13), ḳatıŋa (150/11), cenābıŋa (26/3), başıma (164/6), bize (9/7),
kime (158/12).
b. /-GA/ ~ /-KA/ metinde kullanılan umumî datif ekidir: bizge (49/10),
kimge (43/10), taşḳa (76/9), ṭarafıġa (210/6), köŋülge (85/11), ḫudāyḳa
(16/7), ḫudāyġa (133/2), ataŋġa (180/6), teniŋge (101/9).
* Ön fonemi ön damak ünsüzü (palatal) olan datif ekinin (/+ke/ ~ /+ge/)
kalın ünlüden sonra, ön fonemi art damak ünsüzü (velar) olan datif ekinin
(/+ḳa/ ~ /+ġa/) ince ünlüden sonra, kelimenin kalınlık-incelik uyumuna
aykırı olarak, eklendiği örneklere rastlanır: ṭarafıge (79/7) / ṭarafıġa
(210/6), taḫtıge (93/12), büzürglerḳa (214/11), cemālıge (165/11) /
cemālıġa (165/12), cenābıge (28/6), çemenḳa (7/1).
2. Az kullanılmakla beraber, /+nIŋ/ genitif ekinin fonksiyonunu
üstlenmek üzere /+nI/ akkuzatif ekinin kullanıldığı görülür: ḳurnı yarmaḳı
(184/1), bulūġluḳnı ˓alāmeti (195/5), nefsimni otı (79/8).
3. Genitif ekinin ünsüzle biten tabandan sonra /+nUŋ/ ~ /+nIŋ/ yanında,
az miktarda /+Uŋ/ ~ /+Iŋ/ şeklinde kullanıldığı görülür: kimüŋ (126/10),
ḳaṣdıŋ (151/3), ḳuşnuŋ (92/5), ayaḳnıŋ (86/10).
4. Klasik Çağatayacada bulunmayan, iyelik eki ile hal ekleri arasında
türeyen pronominal /n/’nin (zamirî n) kullanıldığı (daha az miktarda) ve
kullanılmadığı örnekler bir aradadır: ḳatıdın (82/12), uluġluḳıda (194/2) /
birindin (154/11), ortasında (154/5), sükūnetinde (109/13), uruşında
(58/5).
5. Sıra sayı eki olarak, Çağataycada kullanılmayan /+nç/ eki görülür:
ékinç (126/1), üçinç (126/5), törtinç (12/5), seksinç (12/7).
6. Ünlü ile biten fiil tabanından sonra /-r/ geniş zaman eki kullanılmakla
birlikte, daha yaygın bir şekilde eski /-yUr/ şeklinin kullanıldığı görülür:
ulayur (180/4), toḳıyur (183/9), oḫşayurlar (206/9), bayur (216/7).
7. Bir örnekte geniş zaman ekinin şahıs ekiyle kullanıldığı
görülmektedir: mén bilürüm bu élde tört yüz zāhid bar (97/1).
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8. Geniş zaman olumsuzluk eki /-mAs/’a göre daha az miktarda da olsa
/-mAz/ şekli bulunur: bolmaz (4/3), bulunmaz (21/7), ḳılumaz (201/2),
unutmaz (105/11), bérmez (88/8), sérmez (145/7).
9. Klasik Çağataycanın aksine /-mIş/ ekinin hem partisip hem de
öğrenilen geçmiş zaman eki olarak sıkça kullanıldığı görülür: aytmışlar
(150/9), oḳumış (158/1), ḳatılmış (160/9), yaḳılmışı (170/11), ḳılmışım
(173/8), toymışı (176/1).
10. II. teklik şahıs şart çekiminde /-An/ eki ile kuvvetlendirilmiş (bkz.
Sertkaya, 1989) /-sAŋAn/ şeklinin kullanıldığı örnekler vardır: olsaŋan
(70/6), baḳsaŋan (185/6), bolsaŋan (35/5), ḳılsaŋan (133/13).
11. Şart ekinin hem şahıs eki ile hem şahıs zamiriyle birlikte
kullanıldığı örnekler vardır: aysa mén (34/4) / aysam (166/5), ḳılsa mén
(54/7) / ḳılsam (88/10).
12. İstek/Gelecek zaman eki /-GA/’nın, Harezm Türkçesinde görüldüğü
gibi, I. teklik şahıs ekiyle çekimlenmiş /-GAm/ şekli bulunmaktadır:
bolġam (67/3).
13. Eski Oğuzca (Old Oghuz) /-(A)çAK/ ve /-(y)IsAr/ gelecek zaman
eklerine birer örnekte rastlanır (XIV. asırdan sonra Eski Anadolu Türkçesi
metinlerinde görülmeye başladığı bilinen /-AçAK/ gelecek zaman ekinin
metinde bulunması çok dikkat çekicidir.): néçe kim yaḳsa körik ot köp yıl
/ tüşeçek köydürürgü yaş aŋa bil (58/12) // tüşse yana memleketidin yıraḳ
/ aç yatısar melik ním-rūz (127/6).
14. Gereklilik, umumiyetle kérek, kérek …-sA, kérek-, -mAK kérek ile
temin edilir. İlgi çekici bir özellik olarak, Eski Türkçedeki kullanıma
benzer bir şekilde, -mIş kérek kalıbıyla kurulmuş gereklilik çekimine
rastlanır: ḳomış kérek (196/13).
15. Ünlüyle biten fiil tabanından sonra Klasik Çağataycada umumiyetle
kullanılan /-y/ gerundium eki yerine eski /-yU/ gerundium şekli kullanılır:
yıġlayu (72/5), sayrayu (91/11), uyuḳlayu (132/1), awlayu (132/10).
16. Klasik Çağataycada fiillerin şimdiki zaman çekimi umumiyetle -A/y (gerundium eki) + dur (< turur) şeklinde oluşturulur. Metindeki şimdiki
zaman çekimi ise (bazen geniş zamanı da karşılamak üzere) muhtelif
şekillerde görülür:
a. -U/yU + [şahıs zamiri] (yardımcı fiil düşürülerek oluşturulmuştur.):
bolu sén (134/1), saḳınu sén (214/13).
b. -U/yU + turur (yardımcı fiil) + [şahıs zamiri]: sayrayu tururlar
(91/11), ḳılumayu turur miz (175/7).
c. -A + [şahıs zamiri] (yardımcı fiil düşürülerek oluşturulmuştur.):
ḳorḳa mén (4/4), tuta sén (101/13).
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d. -A + turur (yardımcı fiil) + [şahıs zamiri]: tuta turur (151/7).
e. -A + yorur (yardımcı fiil) + [şahıs zamiri]: ḳama yorur érdi (68/6).
f. -U/-yU + yorur (yardımcı fiil) + [şahıs zamiri]: ḳılu yorur érdi (93/3).
17. Çok ilgi çekici bir özellik olarak, er- ~ ér- ~ é- yardımcı fiili
düşürülerek oluşturulmuş birleşik çekimler bulunmaktadır (Yaygın
kullanım olan er- ~ ér- ~ é- yardımcı fiili düşürülmeden oluşturulmuş
birleşik çekimlerle bir arada kullanıldığı görülmektedir.): tirilsedi
(174/13), bolġaydı (174/13), ḳılurdı (101/6), bardısa (182/5) / ewürmese
érdiŋ (34/3), bolġay érdi (47/2), ḳılur érdi (55/13), bardı érse (112/13)
18. Fiil + /-A/ (gerundium eki) + çekimli yardımcı fiil + [şahıs eki ~
zamir] şeklinde kurulan birleşik fiil yapılarının /-U/ gerundium ekiyle
kurulmuş şekillerine de rastlanmaktadır: ḳıla başladı (109/7) / ḳılu başladı
(162/6), ḳıla bilmese (215/11) / ḳılu bilmese (80/8), ıḏa bérdi (19/13) / ıḏu
bérdi (141/6)
19. Eski Türkçedeki yeterlilik yardımcı fiili olan u-’nun olumsuz şekli
u-ma- ile yine yeterlilik fonksiyonuyla kullanılan bil- yardımcı fiilinin bir
arada kullanıldığı görülür. Metinde, Klasik Çağataycada görülen alyeterlilik yardımcı fiiline rastlanmaz: bulumas (129/4), kelümes (19/1),
ḳılumaz (201/2), körümegey (60/3) / ḳıla bilmes (217/2), ḳıla bildim (28/9),
aşa bilmes (146/7), bara bilmes (180/6), aŋlayu bilmese (39/3), téye
bilmedim (5/13), sınayu bildiŋ érse (132/5).
20. Harezm Türkçesi metinlerinde görülen mA kuvvetlendirme edatının
eserde yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu edata Klasik Çağatayca
eserlerde; né-me, néçe me gibi yapılar hariç, tesadüf edilmez.
● Söz Varlığı
Eserdeki söz varlığı kelime bazında yaklaşık 4500 kadardır. Bilim ve
ibadet dili olan Arapçadan alınan kelimeler, eserin kelime kadrosunun
yaklaşık yarısını teşkil etmektedir. Bu durum, sanata ve yazılı edebiyata
ilgi duyan üst zümrenin dil zevki ile doğrudan bağlantılı olmakla birlikte,
Doğu edebiyatında makbul görülen Arapça ağırlıklı klasik edebiyat
anlayışı ve tedrisat sebebiyledir. Kelime sıklığı açısından doğal olarak, en
sık kullanılan kelimeler Türkçe kökenli kelimelerdir. Bunun yanında,
klasik edebiyat eserlerinin genel karakterine uygun şekilde, Arapça ve
Farsça kelimelerin de Türkçe dil malzemesi içinde Türkçeye ait kelimeler
gibi kullanıldığı görülmektedir. Dikkat çekici olarak eser dilinde, eserin
çağdaşı Arapça ve Farsça metinlerde bile nadiren geçen eski kelimeler,
Soğdca ve Moğolca söz varlığı içinde bulunan kelimeler
görülebilmektedir. Devrin edebî zevkiyle ilgili olan bu husus, aynı
kelimenin defalarca kullanılmasını önleyen ve eser dilini süslemeyi amaç
edinen bir sanat anlayışının göstergesidir. Kullanılan kelimelerin kökeni
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açısından bakıldığında eser içindeki dillere göre dağılım yaklaşık olarak
tablodaki şekildedir:
Arapça

Türkçe

-1%

Farsça

Moğolca

Soğdca

-1%
20%

49%

29%

Eserde, oran olarak %1’in altında bulunmak suretiyle; aḫşam (<*ġş’m),
key (< k’ḏy), ként (< knd), sanduvāç (< zntm’çh), şük (< şwk), tamuġ (<
tmw), uçmaḫ ~ uşmaḫ (<‘wştmġ) gibi Orta Türkçe metinlerinde çok geçen
Soğdca kelimelere rastlanmıştır. Bunun yanında, Moğolca kökenli aġa,
aġıl, asra-, çerig, çéçek, çıray, çögürtke, ulus, ḳaraŋġu, ḳarçıġay, nöker,
kölege gibi dönemin meşhur Türkçe metinlerinden bilinen kelimeler ile
nadiren karşılaşılan dekle “bir tür uzun kollu gömlek, üstlük”, alḳı“dövmek, vurmak”, ḳadaġ “dış taraf”, ḳar- “gitmek; gelmek” gibi orijinal
olarak Türkçede bulunan Moğolca kelimelere rastlanmıştır (ayr. bkz.
Kúnos, 1902: 57; Lessing, 1960: 32, 342, 350; Doerfer, 1963: 327;
Gülensoy, 1974: 235-259; Sertkaya, 1992: 265-280).
aḳun “akış; söyleyiş güzelliği”

öte “sürme, çekme; rastık”

anut- “hazırlamak”

özüt “ruh”

eŋür “mağara, in”

pel- “damlamak”

eşür- “örtmek”

sevinçile- “sevinmek”

eymen- “çekinmek”

sıġıt “feryat, inleme”

égitle- “kandırmak”

suġul- “su çekilmek, kurumak”

ıt- “göndermek”

talḳan “kavrulmuş arpa”

ḳap- “örtmek”

tumuş- “huysuzlaşmak”

ḳayra “yeniden, tekrar”

tun- “kapanmak; ışığı azalmak”

kemiş- “fırlatmak”

tutaşıl- “tutuşmak, yanmak”

ḳısuḳ “kavga, münakaşa”

uçıḳ- “sona gelmek”

kizlençü “gizli, saklı; sır”

uḳuş “akıl”

ḳomı- “parlamak, ışıldamak”

üşkü “delik açıcı, matkap”

ḳopsa- “müzik aleti çalmak”

yıpar “güzel koku”

köpelek “uyuz”

yoḳuşsuz “zorluk çıkarmayan”

ḳuvar- “solmak, kurumak”

yoy- “öğütmek; parçalamak”
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külçir- “gülümsemek”

yoysat- “yok etmek, silmek”

küçküklüg “zorbalık”

yuḳuş “etki, tesir”

küḏgülük “stok”

yuşan- “parçalanmak”

kür “kuvvetli; cesaretli”
odaçı “hizmetçi, bakıcı”

vs.

öçür “tahrik eden, kışkırtıcı”

Eserin yazıldığı tarihte de kullanıldığı veya bilindiği anlaşılan ve sadece
Eski Türkçe dönemi metinlerinde sıkça rastlanan ya da sadece Divanü
Lugati’t-Türk, Codex Cumanicus gibi tipik dönem eserlerinde bulunan,
bazıları hapax legomenon hükmünde olan bir çok kelimenin metnin diline
dahil edildiği anlaşılmaktadır. Eski Türkçeyi Orta Türkçeye bağlayan
şifahî kalıtımı ve yüzyıllar arasındaki literal geçişi sağlayan yazılı
kaynakların öncü rolünü yansıtmak üzere, eser dilinde zengin bir Türkçe
söz varlığının bilinçli kullanımı görülmektedir. Eser dilinin edebî sanatlar
açısından seviyesini yükselten ve anlam zenginliğini arttırmak suretiyle
birer söz oyunu olarak eserde beliren eşsesli Türkçe kelimeler, Gülistan’da
ayrıca göze çarpan önemli söz varlığı özelliklerindendir.
bit-

“I. çıkmak, belirmek; II. bitmek, sona ermek; III. inanmak”

él

“I. halk, ahali; II. el; III. il, ülke; IV. el gün, yabancı”

ḳol

“I. kol, el ile omuz arası; II. yol, gidiş yeri; III. dere, nehir yatağı, vadi”

kök

“I. mavi; II. kök; III. gök”,

tik-

“I. dikmek, dik hâle getirmek; II. sokmak, batırmak; III. dikiş dikmek”

türkí

“I. Türkçe; II. genç, taze; güçlü”

yaḳ-

“I. yakmak, tutuşturmak; II. yaklaşmak; uygun gelmek, beğenmek (yan
anlamda); III. sürmek, sıvazlamak; IV. şarkı söylemek”

yaş

“I. yıl, sene, ömür; II. göz yaşı; III. taze, yeni; IV. kıvılcım, ateş parçası”
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SEVGİ VE HOŞGÖRÜ DİLİ TÜRKÇE
Turkish that the Language of Love and Tolerance
Eyup Sertaç AYAZ
1. Medeniyet Dili
Bir yazı diline sahip olmak, yüksek bir medeniyete sahip olmak
anlamına gelir. Yazı diline sahip milletler; kültürel ve edebî ürünler ortaya
koymuş, dolayısıyla dünya medeniyetinin inşasına katkıda bulunmuş
milletlerdir. Yazı dilinin eskiliği yüksek medeniyet göstergesidir ve bu
anlamda tarihsel süreklilik içerisinde devraldığı mirasın güç ve imkânlarını
sürekli geleceğe taşıyan Türk milleti en medeni milletlerden biridir, çünkü
dünyanın en eski dillerinden birine sahiptir.
Osman Nedim Tuna Türk dilinin yaşı konusunda Fritz Hommel’den
sonra çalışan ikinci kişidir. 1947-48 akademik yılında öğrenciyken
başladığı Sümerce-Türkçe kelime karşılaştırmalarını 40 yılı aşkın bir süre
devam ettirmiş ve 1990 yılında yayımladığı Sümer ve Türk Dillerinin
Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi adlı çalışmasında Osman
Nedim Tuna yüzlerce Sümerce kelime arasından 168 Sümerce kelimeyi
seçerek Türkçe ile karşılaştırmış ve 16 ses denkliği ile kelime alışverişini
ispatlamıştır. Böylece Türk dilinin varlığını en az M. Ö. 3500’lere kadar
geriye götürülmüştür ki bu gün itibarı ile bu 55 yüzyıl veya 5500 yıl eder.
Böyle bir dilin işlek ve hâkim bir dil haline gelebilmesi için en az bin yıllık
bir geçmişinin de olması gerekiyor. Tuna, Altay Dilleri Teorisi adlı
çalışmasında ise Türk dilinin yaşını dilbilimi ölçütlerine dayanarak “9350”
yıl olarak hesaplamıştır. (Osman Nedim TUNA, Altay Dilleri Teorisi,
İstanbul, 1983, s. 52-55.) Yeryüzünde 10 bin yıla yakın bir zamandan beri
yayılarak varlığını devam ettiren ve 20’den fazla lehçesi ile beş kıtada
konuşulan tek dil TÜRKÇE’dir. Yeryüzünde benzer bir örneği yoktur.1
Böyle bir kadim kültürün taşıyıcısı olan Türk diliyle verilen ilk
ürünlerden itibaren Türk milletinin nezaket, hoşgörü vasıflarını taşıdığını
görmekteyiz. 2 Özellikle millî kültürün etkisiyle oluşup gelişen bireysel
hoşgörü, evrensel sevgi kültürü milletin maddî-manevî yaşamına,



(Dr. Öğr. Üyesi); Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
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1 Osman Fikri Sertkaya, Türkçenin Yaşı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-16 Kasım
2017 Ankara, http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp (03.02.2018)
2 Özen Yaylagül, “Eski Türkçede Nezaket İfadeleri”, Millî Folklor, Yıl 17, S. 68, 2005, s.
154.
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ilişkilerine, sanatına, edebiyatına yansımış ve farklı sahalarda verilen
ürünlerle günümüze ulaşmıştır.
2. Sevgi ve Hoşgörü
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te sevgi kavramı için şu
tanımları yapmaktadır : “İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi
ve bağlılık göstermeye yönelten duygu, hoşa giden bir şeye eğilim; tutkuya
dek varabilen bir ruh durumu. Türlü biçimleri: a. Karşı cinse karşı duyulan
sevgi. b. Çocuğa karşı duyulan sevgi. c. Bir nedene dayandırılamayan
duygudaşlık (sympathie), d. Uzun süre içinde oluşup gelişen kişisel gönül
dostluğu, e. Doğaya vb. lerine duyulan sevgi. 2. (Felsefede) Eski Yunan
felsefesinde sevgi evrende birleştirici ilkedir (Empedokies), Platon'da
güzele duyulan sevgi (Eros) ideaların bilgisine götüren yoldur.
Hristiyanlıkta: yardım elini uzatma anlamındaki sevgi (Caritas) ve
hastalara, acı çekenlere, yoksullara duyulan sevgi (agape), yakın sevgisi,
giderek hiç bir ayırma yapmaksızın tüm insanlara gösterilen sevgi (insanlık
sevgisi) ve Tanrı sevgisi; çağımızda Max Scheler'in felsefesinde sevgi
temel kavramlardan biridir; Scheler'in baş sorunu olan kişiliğin asıl özü
sevgi olduğu gibi, insanları birbirine bağlayan da sevgidir; kendi içine
çekilmiş ayrık yaşayan kişi değil, dünyaya ve insanlara sevgi ile yönelen
kişi, yine böyle kendisi gibi sevebilen kişilerle kendini bir-duyan kişi değer
taşır.”3 Sevgi; insanları insandaki gizli güçleri harekete geçiren, onları
birbirine yakınlaştıran duygudur. İnsanda doğuştan var olan ve sahip
olduğu diğer yetenekler gibi yönlendirilebilen bu duygu, onu yaratılmış
olan bütün varlıklara karşı hassas olmasını sağlayan itici bir güçtür.
Erich Fromm, çok boyutlu olan sevgi kavramını şu şekilde ifade eder:
“Sevgi kelimesinden daha belirsiz ve daha karışık bir kelime belki de
yoktur. Sevgi kavramı, nefret ve tiksinmenin dışında kalan hemen her türlü
duyguyu belirtmek için kullanılmaktadır. Dondurmayı sevmekten tutun da,
bir senfoniyi sevmeye varıncaya kadar, hafif bir hoşlanmadan en şiddetli
yakınlık duygusuna varıncaya kadar her şeyi kapsamaktadır. İnsanlar
birbirine sevgi duydukları zaman sevdiklerini hissederler, sevenlerin
birbirlerine sahip çıkmaları da sevgi olarak nitelenir.”4
Eş anlamlısı müsamaha ve tolerans olarak verilen hoşgörü sözcüğü; her
şeyi anlayışla karşılayarak, olabildiği kadar hoş görme durumu olup5,
kendi düşünce ve inançlarına karşıt düşünce ve inançları olabildiği kadar
hoş görme durumudur. Ayrıca, tutum ve davranışlarda daraltma ve
umursamazlık arasında orta bir yol, dengeli hareket ve karşılıklı ilişkilerin
kolaylığı şeklindeki anlamıyla bu kavram, psiko-sosyal açıdan insanlar
3

http://www.tdk.gov.tr (02.04.2018)
Erich Fromm, Erdem ve Mutluluk - Ahlak Psikolojisi Üzerine Bir İnceleme, Çev. Ayda
Yörükân, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 1999, 5. Baskı, s. 120.
5 http://www.tdk.gov.tr (02.04.2018)
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arası ilişkilerde orta yolu takip etmek ve dengeli olmak anlamlarına
gelmektedir.6 Başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmesini
ve düşüncelerine göre yaşamasını ayrıştırıcı bir unsur olarak değil, kültürel
bir zenginlik olarak algılama eğiliminin bir yansıması olan hoşgörü,
insanlığı evrensel bir sevgi medeniyetine taşıyacak en önemli erdemdir.
Aydınlanma, Avrupa’da 1688 İngiliz Devrimiyle başlayıp 1789 Fransız
Devrimiyle en üst noktasına erişen bir düşünce hareketidir. Avrupa
insanının bireysel ve toplumsal yaşamını yeni bir anlayışla oluşturma
çabası olarak niteleyebileceğimiz bu dönem, batı uygarlığının tarihsel
gelişiminin ve değişiminin düşünsel ve kültürel sonucudur. İlk önce
İngiltere’de başlayan toplumsal değişim (kapitalizmin doğuşu) daha sonra
Fransa’da özgürlük hareketi olarak devam etti. Nihayet Almanya’da felsefi
temellerini oluşturarak tüm dünyayı etkileyecek modernleşme/batılılaşma
hareketine dönüştü.7 Daha iyi, daha insanî yaşamak arzusuyla toplumsal ve
düşünsel hayattaki değişimlerle başlayan hümanizm hareketinin
Avrupa’da yaşanmaya başladığı yüzyıl dikkate alındığında, Anadolu’da
yaşanan aydınlanmadan çok geç bir tarihe rastlamaktadır. Orta Çağ
boyunca Avrupa, hoşgörüsüzlük ve engizisyon karanlığında kıvranırken,8
önyargılardan ve skolâstik akıl yürütmelerden arınmış özgür, bilgiyi
aydınlık bir gelecek kurmak için referans edinmiş birey temelli yeni bir
toplum inşa etme çabalarının bir sonucu olan Aydınlanma Çağı, Türkİslam dünyasında 13.yüzyılda başlamıştır. Anadolu’da bu hareketi
başlatan ve tüm insanlığa ışık olan Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli ve Yunus
Emre gibi gönül sultanlarıdır. Evrensel mesajları çağları delen sesleriyle
günümüze ulaşmış ve halen insanlığın yoluna ışık tutmaktadır.
“Elif okuduk ötürü
Pazar eyledik götürü
Yaratılanı hoş gör
Yaratan’dan ötürü”9
Yunus Emre bu mısralarıyla hoşgörü ve sevgiyi bambaşka bir boyuta
taşımış, yalnızca insanı değil tüm varlıkları kucaklayan bir bilince
taşımıştır. Yaratıcı kusursuzdur, yaratılmış olan da özü itibarıyla hoş
görülmeye layıktır. Bütün farklılıkları; dil, din, ırk, inanç, ideoloji vs.,
dışlayan olduğu gibi kabul ediş hâli çağının çok ötesinde bir kabulleniştir.

Ömer Aslan, “Hoşgörü ve Tolerans Kavramlarına Etimolojik Açıdan Analitik Bir
Yaklaşım”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.5, S.2, Yıl 2001, s.358.
7 A. Kadir Çüçen, “Avrupa’da Aydınlanma”, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan
Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara 2005, s.115.
8 Hüseyin Batuhan, Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans, Haz.: Turhan Yörükan, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara 2007, s.75.
9 Mustafa Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı I, MEB Yay., Ankara 1997, s.35.
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Mevlânâ’ya göre, sevgiyle acılar tatlılaşır; sevgi yüzünden bakırlar,
altın olur. Sevgi yüzünden tortular durulur, arınır. Sevgiden dertler şifa
bulur. Sevgiden ölü dirilir; sevgi yüzünden padişah kul kesilir.10 Mevlânâ
insanlığın sorunlarının çözümü olarak sevgiyi görmektedir. Çağını aşan bir
insan hakları savunucusu olarak Mevlânâ kurduğu düşünce sistemiyle
sevginin birlik ve beraberliğe de hizmet edeceğini şu şekilde ifade
etmektedir:
“Gelin dostlar, gelin kardeşlerim,
Gelin oturalım yan yana,
Gelin bağdaş kuralım şu sedire.
Anlaşalım, bilişelim, görüşelim…
Gelin ey sizler gelin!
Diz dize daha sıkı,
Doyasıya görelim yüzlerimizi,
Sevelim birbirimizi gönülden.
Görünüşte savaştayız ama
Aslında uzlaşmışız ezelden…”11
Sevginin ortaya çıkması, birlik ruhunun gelişmesi için öncelikle
tanımak, bilmek gerekir. Kişi önce kendisini tanıyacak, kusurlarını
gördükçe başkalarında kusur, eksiklik arayacak fırsatı bulamayacaktır. Bu
kendini tanıma süreci onu yaratıcıya götürecek ve geldiği özden dolayı onu
da ötekileştirmeden, değiştirmeye kalkışmadan, olduğu gibi kabul edip
sevecektir. Bu anlayış Yunus’un şiirlerine de yansımıştır:
“Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz”12
Bu dörtlüğüyle Yunus Emre; çağının ve tüm zamanların en büyük
sorunu olan anlaşmazlıkların, savaşların farklılıklara saygılı olunarak,
Atilla Yargıcı, “Mevlânâ’nın Allah Sevgisi(Aşkı) ile İlgili Şiirlerinin Kur’an Açısından
Değerlendirilmesi”, Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, S. 18, Temmuz-Aralık 2007, s.113.
11 Ali Serdar Sağkal, Barış Eğitimi Programının İlköğretim 6. SINIF Öğrencilerinin
Saldırganlık Eğilimleri, Empati Düzeyleri ve Barışa İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisinin
İncelenmesi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2011, s.209.
12 Mustafa Özçelik, “Yunus’un Bir Dörtlüğünü Anlama Denemesi”, Türk Dili, C. CVII, S.
755, Kasım 2014, s.78.
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sevgiyle aşılabileceği tespitini yapmaktadır. Bu düşünce, birlikte yaşama
kültürünün gelişmesinin temellerini oluşturmaktadır.
Bünyesinde sevgi, saygı, güven, anlayış, kabul gibi anlamları taşıyan,
demokrasi, barış, uyum, özgürlük gibi olumlu durumların ortaya çıkmasını
sağlayan hoşgörü, hem kişiler arası ilişkilerin hem yaşanan toplumun hem
de iletişim hâlinde olunan diğer toplumlarla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde
devamı için önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 20.
yüzyıldan itibaren gerek savaşlar gerek ideolojiler, bilim ve teknolojideki
hızlı değişim ile bu değişimlerin yarattığı olumsuzluklar hoşgörüyü
azaltmış, değerler konusunda çözülmeyi beraberinde getirmiştir. Bu da
gerek kişiler gerekse toplumlar arasındaki ilişkilerde sorunları aşılamaz
kılmıştır.13 Bireyin ait olduğu toplumla, toplumun diğer toplumlarla barış
içinde yaşaması ancak koşulsuz kabulle mümkündür. Kabul etmeyle
başlayan süreç, sevgi ve saygıyla gelişerek anlamayla tamamlanacak ve
insanlığa daha iyi bir gelecek sunabilme ümitlerini yeşertecektir. Mevlânâ
hümanizminin temel sembolü olan ‘Gel’ şiirindeki evrensel çağrı, bütün
farklılıkları bir kenara bırakarak insana odaklanmanın, insana verilen
değerin bir göstergesidir.
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”14
Hacı Bektaş Veli bütün insanları sevmeyi, başkalarını ayıplamamayı
insan olmanın koşulu olarak kabul eder. Bütün sözlerinde iyi ahlâklı ve
hoşgörü sahibi olmayı telkin etmiş, bütün dünya insanlarını kaynaştırmayı,
aralarında dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmayı hedeflemiştir. Kendine
düşmanlık besleyenlere bile sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmıştır. Savaş yerine
barışı; düşmanlık yerine dostluğu; kin yerine sevgi ve hoşgörüyü temel
alan bir dünya görüşüne sahip olmuştur. Dünyada yaşanan kavga ve
savaşların nedenini insani değerlerin yoksunluğuna, bencillik,
hoşgörüsüzlük, kibir, gurur ve haset gibi olumsuzluklara bağlamıştır.
Hoşgörünün temeline sevgi ve saygıyı yerleştiren, başkalarında kusur
aramayı reddeden, ufak tefek kusurları görmezlikten gelmeyi öğütleyen
Hacı Bektaş Veli “ Her ne arar isen kendinde ara.”, “Gördüğünü ört,
görmediğini söyleme.”, “Kimsenin ayıbını görmeyen cana, aşk
olsun.”sözleriyle sonsuz insan sevgisini ve hoşgörü anlayışını dile
getirmiştir. Bütün yaratılanların eşitliğini “Dünya içinde yaratılmış
Emine Kolaç, “Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde
Değerler ve Hoşgörü Eğitimi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S.55,
2010, s.195.
14 http://www.mevlana.com/mevlananin-sozleri/ (13.04.2018)
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nesneler eşittir.” sözüyle dile getirmiş, “Hiç bir milleti ve insanı
ayıplamayınız!” diyerek hoşgörüsünün derinliğini göstermiş, “Gelin
canlar bir olalım, diri olalım.” diyerek insanları her fırsatta birlik ve
beraberliğe davet etmiştir. Hacı Bektaş Veli, insanları ve toplulukları
inançlarından ve milliyetlerinden dolayı dışlamamış, yetmiş iki milleti bir
gözle görmüştür: “Dünya içinde yaratılmış nesneler eşittir.”15 Bu
düşünceye Yunus Emre de şu dizeleriyle iştirak etmiştir:
“Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise, hakîkatde âsidir”16
Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre vb. gönül sultanlarımızın
geliştirdiği bu sevgi ve hoşgörü dili Türk toplumunda kabul görmüş,
toplumun maddi-manevi kültüründe de yansımalarını bulmuştur. Hataları
hoş görme, dil, din, örf, adetlere hoşgörülü olma, başkalarının
düşüncelerine, geleneklerine ve inançlarına saygı gösterme anlayışı bir
kültür oluşturmuş ve her şeye karşı hassas bir insan tipinin yetişmesini
sağlamıştır. Böylelikle insanımız miras olarak aldığı insana değer katan
özellikleri daha da ileriye taşımış ve kendisindeki insan sevgisi, hoşgörü
kültürünün bir yansıması olarak birçok iyi dilek sözü oluşturmuştur.
Kendisi kadar belki de kendisinden çok karşısındakini düşünme
kültürünün bir dışa vurumu olan bu sözler Türk insanın nezaketinin birer
göstergesidir. Türk insanının hassasiyetini çok güzel ifade eden,
geçmişimizle bağlarımızı koparmadığımızın da bir göstergesi olan
Bestami Yazgan’ın kaleme aldığı “Gülü İncitme Gönül” şiirini
paylaşmanın yerinde olacaktır. Yalnızca kendinden olana değil yaratılmış
olan her şeye değer vermek Türk hoşgörü anlayışının hareket noktasını
oluşturmaktadır:
Gülü İncitme Gönül
“Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül…
Sevmekten geri kalma,
Yapan ol, yıkan olma,
Sevene diken olma,
Gülü incitme gönül…
Dokunur gayretine,
Karışma hikmetine.

15
16

Kolaç, age, s. 203.
Tatcı, age, s. 43.
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Sahibi hürmetine
Kulu incitme gönül.”17
Ayrıca Türkçenin bir başka zenginliğini yansıtan iyi dilek sözleri de
toplumumuzun insanî yönüne ışık tutmaktadır. Her toplumda yeri
geldiğinde söylenmesi gereken, söylenmezse kabalık olarak algılanan
belirli sözler vardır. Yalnız bu tanımdan hareketle bunların, yani iyi dilek
sözlerinin zorunluluktan doğduğu düşüncesine kapılmamak gerekir. Bu
sözler yüce Türk milletinin bütün varlıklara duyduğu koşulsuz sevginin
dile yansımasından ibarettir. Selamlaşmada, çeşitli vesilelerle yapılan
ziyaretlerde, yeni bir şey alındığında, hizmet edildiğinde vb. birçok
durumda söylenen iyi dilek sözleri ilişkilerin daha içten olmasına yardımcı
olmakta ve insanları birbirine yaklaştırmaktadır.
Milletimizin gönül zenginliğinin, ötekine duyduğu saygı ve sevginin,
hoşgörüsünün bir yansıması olan iyi dilek sözleri şu şekilde karşımıza
çıkmaktadır: tıraş olana, yıkanana “Sıhhatler olsun.”, hamileye “Allah bir
nefeste kurtarsın.”, nişanlanana “Allah tamamına erdirsin.”, ava, balığa
çıkana “Rast gele.”, ev, araba gibi bir mülk alana “Güle güle oturun.Kazasız belasız kullanın.”, bu iyi dilek sözüne karşılık olarak da “Allah
daha iyisini size nasip etsin.”, yola çıkana “Yolunuz açık olsun.-Kazasız
belasız gidin.”, su verene “Su gibi aziz ol.”, el öpene “El öpenlerin çok
olsun.”, gidilen bir yerden dönüşte ondan ne istendiği sorulduğunda
“Canının sağlığını isterim.”, ders çalışana “Allah zihin açıklığı versin.”,
şarkı söyleyene, şiir okuyana, üflemeli bir enstrüman çalana “Nefesineağzına sağlık.”, bir işe başlayana “Allah utandırmasın-mahcup etmesin.”,
ziyarete gelene “Ayağına sağlık.”, yemek yapana “Ellerine sağlık.”, güzel
bir haber alana “Gözün aydın.”, bir yerden veya yakınından uzak kalana
“Allah kavuştursun.”, çocuğu olana “Allah analı babalı büyütsün.”, başına
bir iş gelene veya bir işin tam karşılığını veremeyene “Canın sağ olsun.”,
çocuğu sünnet olana “Allah düğününü görmeyi de nasip etsin.”, evlenene
“Bir yastıkta kocayın.”, iltifat edene “O sizin güzelliğiniz.” Burada
sayabildiklerimiz ve bunların dışındaki kültürümüzün bir parçası olan nice
örnek, insan ilişkilerinde iyi niyetin esas alınmasının kanıtıdır.
3. Sonuç
Farklı dil, din, ırk, mezhep ve ideolojilere sahip insanların yüzyıllardır
barış ve güven içinde bir arada yaşadığı ülkemizde, sevgi ve hoşgörü
kültürünün egemen oluşu bugün de ülkemizi mazlum milletlerin bir
sığınağı haline getirmiştir. Haçlı seferleri sırasında bozguna uğrayan,
yolunu kaybeden Haçlılara Türklerin şefkat elini uzatması, Selçuklu
sarayında Gürcü prensese ibadethane (Chapelle) tahsis edilmesi, Rumların
Katolik şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlemesi, İstanbul’daki
gayrimüslimlere inançlarını özgürce yaşama hakkının verilmesi, İspanya
17

http://www.edebiyatdefteri.com (12.05.2018)
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ve Portekiz’deki Yahudilerin Osmanlı’ya sığınması hep Türk sevgi ve
hoşgörüsünün bir neticesidir. Bu yüksek sevgi medeniyetinin mirasçısı
olan Türkiye Cumhuriyeti de savaşlarla çalkalanan coğrafyamızda üzerine
düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmekte ve insanlığa ümit
olmaktadır. Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve adını burada
sayamadığımız nice gönül erinin insanlığa ışık tutan düşünceleri zulüm,
şiddet, insan hakları ihlalleri gölgesinde inleyen günümüz dünyasını
aydınlık geleceklere taşıyacak yegâne fenerlerdir. “Yurtta barış, dünyada
barış.” diyerek dünya barışından yana kesin tutumunu ifade eden ulu önder
Atatürk de ilişkilerde ölçü olarak sevgi ve hoşgörüden yana tavrını açıkça
ortaya koymuştur.
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BAĞDAŞIK METİNLERLE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Language Teaching with Coherent Texts
Keziban TEKŞAN & Hasan Hüseyin MUTLU
1. Giriş
Türkçe dersinin özel amaçlarından biri öğrencilerin “Türkçeyi,
konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli
kullanmalarının sağlanması” diye ifade edilmiştir. Bunun için öğrencilerin
Türkçenin kurallarını öğrenmesi, bilmesi gerekmektedir. Birey okula
gelmeden de dili doğal ortamında öğrenir ve kullanır. Fakat okulda dilin
kurallarını öğrenerek dilini kurallarına göre doğru, bilinçli ve daha özenli
kullanır. Bunun için de dil bilgisi eğitimine ihtiyaç vardır. Çünkü dil
bilgisi; bir dilin okuma, dinleme, izleme, konuşma, yazma temel
becerilerini destekleyen kurallar bütünüdür. Dil bilgisi öğretimi de
okullarda kuralların ezberletilmesi şeklinde yapılmaktadır. Öğrenciler
Türkçenin kurallarını bilmekte ama bu kuralları sözlü ve yazılı
anlatımlarında kullanamamaktadır. Bu duruma dil bilgisi öğretiminde
sözlü ve yazılı metinleri kullanmamanın sebep olduğu düşünülmektedir.
Metinler Türkçenin yapısını, kurallarını, sözvarlığını, anlatım yollarını
bütün güzellik ve inceliklerini yansıtan, çocuklara dil bilinci ve duyarlılığı
kazandıran etkili bir eğitim-öğretim aracıdır. Dil, metinlerde gerçekleşen
bir olgu olduğu için dil bilgisel kurallarla bir araya gelen cümlelerin
oluşturduğu bütünlüğü inceleyen metin dil bilim, ana dili derslerinde
uygulama alanı bulmuştur(Aydın,2012). Metin dil bilime göre dilsel bir
ürünün metin olabilmesi için bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, ikna edicilik
( kabul edilebilirlik),bilgilendiricilik ( öğreticilik), duruma uygunluk ve
metinlerarasılık diye adlandırılan yedi özelliği taşıması gerekmektedir. “
Metin dilbilimsel ölçütlerden bağdaşıklık ve tutarlılık metin dilbilimsel
incelemelerde ana yapıyı ortaya koymada en çok başvurulan
ölçütlerdir”(Özkan,2004;170).
Bu çalışmada dil bilgisi öğretiminde bağdaşık metinler nasıl ve
nerelerde kullanılabilir sorusuna cevap aranacaktır.
2. Bağdaşıklık
Metinselliğin temel ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Uzun,
1995; Günay, 2007). En kısa şekliyle “Bir yazının metin olmasını sağlayan
metin içi ilişkileri kuran dille ilgili özelliklerin tümü” (Günay, 2007: 71),
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diye tanımlanmıştır. Metni oluşturan cümleler rastgele sıralanmamakta,
cümleler birbirleriyle çeşitli bağlantılar kurmaktadır. Buna göre bir
metinde hiçbir ögenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceği ancak diğer
ögelerle kuracağı bağlantılarla anlam kazanacağı görülmektedir.
Denilebilir ki metinde bir öge mutlaka diğer ögelerle bir ilişki içinde
bulunmalı, yani ögeler bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlanmalıdır.
Metnin yüzeysel yapısındaki birimler yani cümle ve paragraflar arasında
kurulan ilişkiler bağdaşıklığı sağlar. Bağdaşıklık, metnin yüzeysel
yapısındaki ögelerin dil bilgisel bağlantılarını ve bu dil bilgisel
bağlantıların ortaya çıkarttığı tüm kullanımları gösterir. Metindeki
bağdaşıklık özelliği kimi zaman bir cümlenin içinde kimi zaman cümleler
arasında kimi zaman da paragraflar arasında kurulan dil bilgisi yapılarıyla
bağlantılar kurularak sağlanır. Dolayısıyla bağdaşık metinler ait oldukları
dilin kurallarına uygunluk gösteriler. Çünkü “her dilin kendine özgü bir
sözdizimi ve tümceler ya da sözcükler arası düzenleniş biçimi” (Günay,
2007) vardır. Bu bakımdan bağdaşıklık ölçütlerine uygun olarak yazılan
metinler o dilin dil bilgisi kurallarını yansıtır ve dil bilgisi öğretiminde
kullanılması büyük fayda sağlar. Türkçe derslerinde de öğrencilerin dilin
kurallarının farkında olarak dili etkili bir şekilde kullanabilmeleri
amaçlanmaktadır. Bunun için dil bilgisi konularının işlevsel biçimde
öğretilmesi gerekmektedir. Oysaki dil bilgisi, metinlerden bağımsız,
kurallar yığını şeklinde öğrencilere ezberletilmektedir. Öğrenciler kuralları
bilmekte fakat kuralları uygulayamamaktadır. Bu durum öğrencilerde
derse karşı olumsuz bir tutum geliştirebilir, onları dilden soğutabilir. Bu
nedenle bir dilin kuralları öğretilirken o dilin kurallarına göre oluşturulmuş
bağdaşıklık özelliği taşıyan metinler kullanılmalıdır. Metnin
bağdaşıklığını sağlayan ögeler değişik şekilde tasnif edilmektedir. İlgili
kaynaklarda Halliday ve Hasan’ın “Cohesion in English” adlı çalışması,
bağdaşıklık konusundaki en önemli çalışma olarak kabul
görmüştür(Dilidüzgün,2010). Adı geçen çalışmada bağdaşıklık ögeleri
gönderim, değiştirim, eksiltili yapılar, bağlama ögeleri ve kelime
bağdaşıklığı olarak beş başlık altında toplanmıştır. Bunlardan gönderim,
bağlama ögeleri ve kelime bağdaşıklığı ögeleri dil bilgisi öğretiminde
öğretmenlere önemli imkânlar sunabilir.
3. Gönderim
Gönderim, metinde konu bütünlüğü sağlayan, metnin bağdaşıklık
örgüsünü oluşturan temel unsurdur. Bir metinde kelime, konu, kavram ya
da düşüncenin önce veya sonra aynı şekilde ya da farklı şekilde yeniden
kullanılmasıyla yapılır(Uzun,1995). Tekrarlanan öğeler ancak birbirleriyle
kurdukları gönderim ilişkisiyle anlam kazanırlar. Bu gönderim unsurları
aynı zamanda dilin ekonomik kullanımını da sağlar. Çok sık başvurulan
bağdaşıklık öğesidir. Metinde gönderimde bulunulan unsurun metnin
içinde ya da metnin dışında oluşuna göre iç gönderim/dış gönderim;
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gönderimde bulunulan unsurun konumuna (önce/sonar) göre artgönderim
/öngönderim ve gönderim ögelerinin sözcük birim ya da biçimbirimlerden
oluşuna göre de öncül/bağımsız gönderim ve ardıl/ bağımlı gönderim diye
sınıflandırılmaktadır. (Uzun,1995;Günay,2007; Dilidüzgün,2010)
Türkçede şahıs zamirleri, işaret zamirleri, dönüşlülük zamirleri, işaret
sıfatları gönderimin öncül öğeleri olarak kabul edilir (Uzun, 1995:38).
Denilebilir ki zamirler ve sıfatlar metinin unsurlarını birbirlerine
bağlamada etkin bir şekilde kullanılır. Bu kullanım onların işlevinden
kaynaklanmaktadır. Metinin gönderim özelliği gösterilirken aynı zamanda
zamirlerin, sıfatların işlevi de gösterilmiş olunur. Dolayısıyla adı geçen dil
bilgisi unsurlarının öğretiminde gönderim öğesiyle bağdaşıklığı sağlanan
metinlerin kullanımı büyük fayda sağlar. “Zamirlerin metnin anlamına
olan katkısını açıklar” Türkçe dersi kazanımı için aşağıda bağdaşıklığı
sağlanan metinler örnek metin olarak kullanılabilir.
“Genç geldi,oturdu Molla’ya karşı,
Dedi ki: “Her kimin bir derde başı
Uğrarsa sizsiniz care göstereni;
İşte bu ümidle size geldim ben”
Bir de ne göreyim!Atlı bir peri
Gökten indi Cennet yapmak içün yeri
Sen kimsin,bu alem neresi? Dedim.
Bu Kızılelma’dır,ben perisiyim.”(Kızılelma)
“Ferhunde! Sen, Hasna ile birlikte büyüdün. Seni, şimdiye dek
ondan ayrı tutmadım (71). Sen de hepimizin memnunluğunu kazandın!”
“Bu akşam Ferhunde, bu mutluluk belgesiyle eve dönünce Damat Bey de
buna kendi yönünden bir ödül payı eklemek istedi : Ferhunde Dadı! Seni
gelin etmek de benden… “(Ferhunde Kalfa)
“Yani senin gölgen olmak ne demekmiş?” dedi yine alayla. Sen benim
gölgemsin. Yani ben olmasam, sen de olmazdın. Benim yanımda sen bir
hiçsin, anladın mı? Bu yüzden kendine gel. Davranışlarına dikkat et.” Bu
söylediklerimin güzel sözler olmadığını biliyordum. Ama ne yapayım?
İyice kızdırmıştı beni. Belki bu sözlerim onu yola getirirdi biraz. Suratı
iyice asıldı. Gücendiği besbelliydi. Gönlünü almak istedim. Yine de seni
sevdiğimi bilirsin,” dedim.” Senden başka gölgem yok ki! Bu yüzden
başını alıp gitmemelisin böyle. Sensiz ne yaparım? Gölgesiz çok gülünç
olmaz mıyım?”(Gölgem Ve Ben)
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Dönüşlülük zamirinin işlevini öğretmek için de ağaşıdaki örnek
öğretmenlere uygun fırsatlar verir.
“O, giden görücülerin, ne olursa olsun, kendisine de bir şey
getireceklerinden, bu evin içinde dönen evlenme sorunundan kendisine de
bir pay düşeceğine içten bir inançla güvenmişti” Kendi güzelliğine güveni
vardı. Görücüler gelmeye başladıktan sonra, Küçük Hanımla kendi
arasında kıyaslamalar yapar, oranlar kurar; hesap sonunda kendisine pek
de övülmeye değer toplamlar çıkarmazdı . (Ferhunde Kalfa).
Gösterme zamirleri için aşağıdaki örnekler kullanılabilir.
Kızılelma yok mu? Şüphesiz vardır;
Fakat onun semti başka diyardır…”
Burada hürriyet siyasi değil,
Orada lafzı var,manası değil,
Burada Türkçe’den memnu evladın,
Orada zincirden çıkamaz kadın”(Kızılelma).
“Şundan ben de alayım, varsın biraz gösterişsiz olsun”. “Bunun,
kuşkusuz, bir ucuzunu bulurum, ama daha küçük olacakmış, ne zararı var”
derdi . Bunlar eve getirilip de herkes başına üşüşünce Ferhunde, bir ateş
parçası kesilirdi. Elinden gelse, bunları kimseye göstermeyecek, kimsenin
el sürmesine izin vermeyecekti . Bunlara bakmak, dokunmak hakkı Küçük
Hanımdan sonra yalnız kendisine bağışlanmış gibiydi .”(Ferhunde Kalfa).
Gösterme sıfatları için de aşağıdaki örnekden hareket edilebilir.
“Bu olaydan sonra Ferhunde’ye bir başka rahatlık geldi. O güne dek
ufak bir korkudan uzak kalmamıştı. Ama bu kez, işte emelinin ufkuna açık
ve belli bir sözle, kuşkusuz, bir umut dikilmişti” . ” Bugünden sonra
bekleme dönemi başladı. Bu düğün de geçmiş, aylar yine aralıksız
zincirini sürükleye sürükleye Ferhunde’nin saçlarına bir kar tabakası daha
eklemişti.”(Ferhunde Kalfa)
İyelik ekleri, belirtme durumu eki, ilgi ekleri, kişi ekleri ardıl-bağımlı
bağdaşıklık ögelerindendir. Bu ekler öğrencilerin öğrenmekte en çok
zorlandıkları dil bilgisi konularındandır. Örnek metin üzerinden bağlantılar
gösterilerek bu eklerin işlevleri öğretilebilir. Bu ekler metin bağlamında
gönderim değerleri olarak kısa anlatım, gizli özne gibi çeşitli görevler
üstlenir. Aşağıdaki örnekler bu eklerin öğretiminde etkili olabilir.
“Dediğini yaptı da. Ne kadar yalvardıysam kararını değiştirmedi.
Bahçedeki patikada yürürken gölgem yanımda değildi. Özellikle güneşli
havalarda gölgemin yanımda olmasına öyle alışmıştım ki; eksikliğini iyice
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duyuyordum. Sanki çantamı ya da okuma kitabımı evde unutmuşum gibi
geliyordu bana.”(Gölgem Ve Ben).
“Nüfus Kâtibi Sivrilerin Kadir Efendi'nin oğlu, on yaşlarında Nazif
Karadonluların Mustafa'nın oğluna bir uçurtma verip bir karga yavrusu
almış besliyor. Anası ve büyükanası, nedense bu karga yavrusunu
istemediler: Babasına söylediler, aldırmadı. Babasının bir kızgınlığına
rastgelmiş olacak, oğlunu çağırdı, dut ağacına bağladı, ağlamasına
yalvarmasına aldırmadı, dövmeye başladı.”(Karga Yavrusu). Örnekte
2.cümledeki anası, büyükanası;6.ve 9.cümledeki babası kelimelerindeki
iyelik ekleri ile 1.cümledeki Nazif’e 9.cümledeki ağlaması, yalvarması
kelimelerindeki iyelik eki ile “oğul” kelimesine gönderim yapılmıştır
açıklaması öğrencilerin iyelik eklerinin işlevini kavramasını sağlayabilir.
Aşağıdaki metin de iyelik eklerinin öğretiminde öğretmenlere uygun
fırsatlar sunabilir.
“Babası, annesi öldüler birden,
Kendisi Paris’te tahsilde iken;”
Hakiki ruhumuz safi dilimiz
Yükseltmiş Arab’ı, Çin’ı, Acem’ı
Artık tanıyalım mefkuremizi:
Düzelim yasamız ve türemizi!...
Türkler’in ruhunun içinde imiş;
Mutlak oradadır güzel hurisi,
Münevver Turan’ın Yeni Tomri’si”
İstanbul’da doğdum, Turgud’dur adım,
Ressamım; tabiat, büyük üstadım,
Bir güzellik görür, ebcil ederim,
Büyük san’atkarı tehlil ederim,”(Kızılelma).
4. Bağlama Öğeleri
Bir metnin farklı birimlerini (kelime, cümle ve paragraf) birbirlerine
bağlayan unsurdur. Türkçede bu görev bağlaçlarla gerçekleştirilir.
"Türkçede çok geniş bir yer tutan bağlaçlar; kelimeleri, kelime gruplarını,
cümleleri ve kimi zaman da paragrafları şekil ve anlam bakımından
birbirine bağlayan ve yüklendikleri işlevler ile, bağlandıkları sözler
arasında
türlü
anlam
ilişkileri
kuran
gramer
ögeleridir"
(Korkmaz,2005:59). Bunun yanında kimi edatlar ve zarflar da bağlama
işlevi için kullanılabilir. “Bağlaçlar metinlerdeki bu işlevleriyle karşıtlık
ve açıklama gibi ayrıntılama'; ekleme, çeşitlendirme gibi genişletme, yer
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zaman belirtme, neden koşul gösterme gibi güçlendirme görevlerini yerine
getirirler. Bir metin çözümlemesinde metin, bağımsız tümceler halinde en
küçük birimlere ayrılır ve bu birimler arasındaki ilişki belirlenir. Tümceler
arasında, detaya inme, durum belirtme, çözüm, sebep-sonuç, koşul, aksi
takdirde, yorum, değerlendirme, yeniden belirtme, özetleme, dizme, zıtlık;
güdüleme, karşı tez, geçmiş bilgi, muktedirlik, kanıt, doğrulama, ödün
verme
gibi
sözbilimsel
yapıda
ilişkiler
mevcuttur”(Torosdağ,Aydın,2017:153). “T.5.3.26. Metni oluşturan
unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir. Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama
fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır, T.6.2.6.
Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat,
ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları
sağlanır.” ifadeleri Türkçe dersinin kazanımlarındandır.
Öğrenciler bu kazanımlara bağdaşık metinler yoluyla ulaşabilirler.
Bağlaçlar konusu öğrencilere kavratılırken bu kelimelerin metin
oluşturmadaki rolü üzerinde durulmalıdır. Çünkü yukarıda da söylendiği
gibi bağlaçların tek başlarına anlamları yoktur. Ancak metinde eş görevli
kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri çeşitli anlam ve görev ilişkileri
kurarak bağlama işlevini yaparlar. Bağlaçların öğretiminde, edatla
bağlacın farkını kavratmada, kelimenin metnin bağlamından hareketle
değerlendirilmesi konusunda, bağlama öğeleriyle bağdaşıklığı sağlanan
metinlerin kullanılması adı geçen kelimelerin işlevinin öğrencilere
kavratılmasında faydalı olacaktır. Alanla ilgili kaynaklarda Türkçedeki
bağlama ögeleri, işlevlerine göre ekleyici, ayırt edici, zıtlık, zamansıralama, koşul, açıklama, örnekleme, sebep olarak sınıflandırmıştır.
(Dilidüzgün,2010)
Bu konuda aşağıdaki metinler uygun örneklerdendir.
“Hasna’ya bir bayram için örneğin pembe ipekliden bir kumaş alınırsa,
Ferhunde için de bir yünlü ya da bir basma ama ne olursa olsun, pembe
bir şey alınırdı . Bu da Ferhunde için benimsenmesiyle yetinilecek bir
güvenceydi” . (Ferhunde Kalfa).
“ Hani bazı yaz günleri hiç rüzgâr yokken, deniz üstünde bir meneviş
peydahlanır. İşte böyle bir cazip titremeydi bu. İnsanın içini zevkle,
saadetle dolduruyordu. Ancak, balığın ölmek üzere olduğu düşünülürse,
bu titremenin anlamı hafifçe acıya yorulabilirdi. Ama insan yine de bunu
anlamaya çalışıyordu. Belki de bu harikulade tatlı bir ölümdü. Belki de
balık, hala suda derinliklerde bulunduğunu sanıyordu” (Dülger Balığının
Ölümü).
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“Hem yokluk,hem varlık,bir garip alem.
Ne bir Türk hukuku, Türk felsefesi,
Ne Türkçe inleyen bir şair sesi
Kimisi Kaşgar’a, kimi Altay’a
Kimisi Kazan’a, kimi Konya’ya
Seni gah Huzur, gah Gayb’te aradım;
Saçsın ki gönüller birleşsin iyi
Artık tanıyalım mefkuremizi:
Düzelim yasamızı ve türemizi!
-Ah! Ne bahtiyarlık, demek mahabbet
Size de okunu vurmuş…-Ah, evet.
O halde Tomris kim?-O başka kadın.”(Kızılelma).
5. Kelime bağdaşıklığı
Metinin bağdaşıklığını sağlanmada sözvarlığına ait düzenlemeler de
etkilidir. Bu durum “sözlüksel bağdaşıklık” veya ‘kelime bağdaşıklığı’
olarak adlandırılır. Metin boyunca metindeki kelimelerin birbirleriyle
kurdukları bağlantıyı gösterir. Alanla ilgili kaynaklarda kelime
bağdaşıklığını sağlayan ilişkiler; aynı kelimenin yinelenmesi, eş anlamlı
ya da yakın anlamlı kelimelerin yinelenmesi, üstlerimle yineleme, genel
kavramlarla yineleme ve aynı kavram alanından kelimelerin kullanımı
şeklinde sıralanmaktadır. Öğrencilerin söz varlığını geliştirmek, Türkçe
dersinin önemli kazanımlarından biridir. “T.5.3.7. Kelimelerin eş
anlamlılarını bulur.” “ T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.”
kazanımları doğrudan kelime bağdaşıklığıyla ilgilidir. Metinlerdeki kelime
bağdaşıklığını incelerken öğrenciler kelimelerin anlam ilişkisini yakından
görebileceklerdir. Öğrencilere kelimelerin eşanlamlarını, yakın
anlamlarını, zıt anlamlarını ezberletmek yerine metindeki bağlantılardan
hareketle kavratmak daha etkili olabilir.
Eşanlamlı ve yakın anlamlı kelimelerin kullanımına örnek olarak
aşağıdaki metinler kullanılabilir.
“Gün biraz yükselince gecenin soğuğu yerine ıssı bir sıcak kırları
kapladı. Uyumuşum. Uyandım, araba duruyor. Atlar da derin derin
düşünüyorlar. Bu kurada beygirlere bakınca, adamın kafasını çivi gibi
delen güneşin altında bu sıcak kırları geçmenin ağırlığı gözümde
büyüyordu. “E, karıdan ne istiyorlarmış da öldürmüşler?” Hepsini
gebertir” dedi. İki ay önce, arabacıyı da Bor yolunda çevirmiş, dayak
atmışlar. “Niçin dövdüler” dedim. “Öldük” dedi. “Bak sen karşımda
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dipdiri oturuyorsun.” Sonra, serap olduğunu anlayıp bu sıcak çöllerde
yanan bizlere bu yalanın niçin söylediğine akıl erdiremedim. “Göl yoktur,
öyle görünür” dedi, “ona ılgın derler.” Arkadaşlarımdan Aziz Bey, bir
neferle bana bir mektup yollamış, tütün istiyor. “Sen asker mi oldun?” O
seni götüren arabacı Sakarya’da vuruldu, öldü, sözlerine bakıyorum; Hiç
eşkıyalık haydutluk demiyor, kaçaklık diyor.” Sen teslim ol dersen,
olurum. Yoksa ben sağ iken kendimi vermem.” (Arabacı Ali).
Aşağıdaki metin de üstanlam- altanlam ilişkili kelime kullanımına
örnektir.
“Sungur Bey onun dans ettiğini istiyormuş! Nadir Hanım, yalnız biraz
fokstrot yapıyormuş; ama, Sevim Hanım ile Sala Bey çarliston, tango,
vanstep, blakbuton daha bilmem ne, bunların bütün figürlerini
yapıyorlarmış ( İki Ziyaret).
Genel kavramlar kullanma aşağıdaki metin iyi bir örnektir.
“Romanlar, hikâyeler yazar yahut Fransızca’dan çevirirmiş.
Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum.
Yazmayı kendine daha elverişli bulmuş! Onun yazdıklarını bayıla bayıla
okuyorlar. (Kızımız)
Aynı kavram alanına giren kelimeleri kullanarak yazma ve konuşma
etkinlikleri Türkçe dersinde sık sık yapılan etkinliklerdendir. Türkçe Dersi
Öğretim Programı’nda( 2005) Yöntemler bölümünde bunun nasıl
yapılacağı da açıklanmıştır.
“Konuşma; kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma
Amaç: Öğrencilerin öğrendikleri kelime, kavram, atasözü ve deyimleri
anlatımlarında kullanmalarını sağlayarak söz varlıklarını ve ifade güçlerini
zenginleştirmektir.
Uygulama: Öğretmen tarafından kelime ve kavramların yer aldığı bir
havuz oluşturulur. Öğrenciler konuşma konularına bağlı olarak bu
havuzdan seçtikleri kelime ve kavramları kullanarak bir konuşma
yaparlar.” (TDÖP;175)
“Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma
Amaç: Öğrencilerin öğrendikleri kelime, kavram, atasözü ve deyimleri
anlatımlarında kullanmalarını sağlayarak kalıcı kılmak ve böylece söz
varlıklarını zenginleştirmektir.
Uygulama: Öğretmen tarafından kelime, kavram, atasözü ve
deyimlerden oluşan bir havuz oluşturulur. Bunlar kâğıda ya da tahtaya
yazılarak öğrencilere verilir. Öğrenciler belirledikleri yazma konusuna
veya yazacaklarının ana fikrine bağlı olarak bu kelime, kavram atasözü ve
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deyimlerden
(TDÖP;177)

uygun

olanlarını

seçerek

yazılarında

kullanırlar.”

Yukarıda açıklanan etkinliklerin uygulanmasında kelime bağdaşıklığı
sağlanan metinlerin kullanımı öğrencilerin kelime hazinelerini
zenginleştirebilir. Aşağıdaki metinler bu amaçla kullanılabilir.
«Çocuğun cevabı hazırmış: Hani ya, nasıl asker bölük yoklamasında
tek çift sayarsa, asıl kendilerini bölük, takım komutanlarına takdim eder,
taburlarını, mangalarını, isim ve hüviyetlerini bildirirlerse, o sesle, öyle
yüksek kat'i ve resmi sesle; ( İki Ziyaret )
“Derdine bir tedbir istiyor sizden.
Gece gündüz durmaz, ıkdam ederdi;
Eksik arar, bulur, itmam ederdi
Fakat yüzünden de olurdu iyan:
Gönlünde bir dert var herkesten nihan
Zemini mefkure, seması hayal…
Birgün gerçek, fakat şimdilik masal (Kızılelma).
6. Sonuç
Metinler, Türkçe öğretiminde öğrencilerin dil ve sosyal becerilerini
geliştirmek için kullanılan en önemli araçlardandır. Bu metinlerin belli
özellikleri taşıması özellikle de metinsellik ilkelerine uygun olması
gerekir. Metinselliğin temel özelliği ise bağdaşıklıktır. Bağdaşık metinler,
dille ilgili özelliklerin tümünü yansıttığı için bu metinler dil bilgisi
öğretiminde kaynak olabilirler. Bağdaşıklığı sağlanan metinlerden
hareketle öğrenciler kelime türlerini, isim, zamir,sıfat edat ve bağlaçların
nerede nasıl kullanıldıklarını yani işlevlerini öğrenir ve kendileri de bu
kelimeleri doğru bir şekilde kullanabilirler. Çünkü öğrenciler kelime
türlerinin kullanımını kendileri metinlerde görerek daha kolay
kavrayabilirler. Metinde kullanılan bir kelimeyi tekrarlamak yerine,
sonraki cümle veya paragraflarda onun yerine kelime, kelime grubu ya da
ekin kullanılması ile yapılan gönderim ögelerini gösterirken kelime
türlerinin, kelime gruplarının ve eklerin işlevini öğretmek mümkündür.
Metnin birimleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayan, bağlaçlar, edatlar
ve zarflar gibi bağlama ögeleri yardımıyla bu kelime türleri ve işlevleri
öğrencilere kavratılabilir. Aynı kelimenin tekrarı veya aynı kavram alanına
giren kelime kullanımıyla yapılan kelime bağdaşıklığı ile de öğrencilere
kelime öğretimi gerçekleştirilebilir. Öğrenciler kelimelerin çeşitli
kullanımlarını (eşanlam, yakın anlam, zıt anlam gibi) öğrenebilirler.Dil
bilgisi öğretiminde istenilen başarının sağlanmasında bağdaşıklık özelliği
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gösteren metinlerin
görülmektedir.

araç

olarak

kullanılması

etkili

ve

gerekli
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DURUM EKİ- FİİL
VE BAZI DİLLERDEKİ ÖNTAKI/EDAT İLİŞKİSİ
Muammer NURLU
1. Giriş
Yabancı dil öğreniminde sözcük bilgisinin gerekliliği bilinmektedir.
Ancak zengin bir sözcük dağarcığının varlığı hedef dilde iletişim
kurulmasında önemli bir yer tutsa da bunların dilbilgisi kurallarına göre
kullanılması şarttır. Dil öğrenenler için en temel kaynaklardan biri
sözlüklerdir. Bu kitaplarda sözcüklerin anlamlarının yanı sıra örnek cümle
kullanımının bulunması sözcük öğreniminde daha da etkili olur. Bir
sözcüğü bilmek, karşılaşıldığında yalnızca anlamını hatırlamak değildir.
Konuşurken ve yazarken sözcükleri cümle içinde yerli yerinde kullanmak
da gerekir.
Türkçe cümle kuruluş kitapları veya sözlüklerin yabancı dil
öğretiminde önemli bir yeri vardır. Bu eserlerde fiillerle ilişkiye giren
adların hangi ek veya takı alacakları belirtilmelidir. Yabancılara Türkçe
öğretiminde bu alanda büyük bir ihtiyacın olduğu görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerde, dillerini yabancılara kolay öğretmek için hazırlanmış, alana
yönelik yüzlerce kitap bulmak mümkündür. Bu konuda şu örnekleri
verebiliriz: Fransızcadaki fiillerin hangi takı/edat (prépositon) alınca hangi
anlama geleceğine ilişkin sözlük veya cümle kuruluşları üzerine yazılmış
“est-ce a ou de?” gibi dilbilgisi kitapları, Almancada edatların/takıların
(präpotionen) eklerin fiillerle kullanımıyla ilgili eserler Arapça ve başka
dillerde de yazılmış fiillerin takı, kalıp veya edatlarla kullanıldıklarında
aldıkları anlamlar üzerine onlarca kitap yazılmıştır.
Her dilin kendine özgü kuralları vardır. Öncelikle sözlü dilin yüzyıllar
boyu konuşulmasıyla dilbilgisi kuralları meydana gelmiş, sonra da yazıyla
kalıcılığı desteklenmiştir. Günümüzde dünyada çeşitli dil ailelerinin varlığı
görülmektedir. Türkçe Ural Altay dil ailesinin Altay kolunda
bulunmaktadır. Sondan eklemeli bir olan dilimizde ses uyumuna dikkat
edilir. Sözdizimi ise, özne – nesne – yüklem biçimindedir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine son yıllarda daha fazla önem
verilmekte ve bu alanda oldukça yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Her yıl
yurt dışından çeşitli sebeplerle çok sayıda yabancı ülkemize gelmekte ve
öncelikle Türkçeyi öğrenmek istemektedir. Bu talebi karşılamak için
kurslar açılmakta ve dil öğretim kitapları, düzeylere (A1, A2, B1, B2, C1)
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uygun hikâyeler ile dilbilgisi alıştırma kitapları hazırlanmaktadır. Ayrıca
gelişen teknolojiyle internet ortamında da dil öğretimi için çalışmalar
yürütülmektedir.
Türkiye Türkçesinde çok kullanılan fiillerden derlenmiş bir eser ortaya
konularak Türkçe öğrenen yabancıların doğru cümle kurma ve konuşması
için fiillerle ilişkiye giren sözcüklerin hangi durum eklerini aldığı
gösterilmelidir1. Bu fiillerin aldığı durum eklerinin her biriyle ilgili örnek
cümleler de verilmelidir.
İyi hazırlanmış Türkçe cümle kuruluş kitapları veya sözlüklerin yabancı
dil öğretiminde önemli bir yeri vardır. Bu eserlerde fiillerle ilişkiye giren
adların hangi ek veya takı alacakları belirtilmelidir. Yabancılara Türkçe
öğretiminde bu alanda büyük bir ihtiyacın olduğu görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerde, dillerini yabancılara kolay öğretmek için hazırlanmış, alana
yönelik yüzlerce kitap bulmak mümkündür. Bu konuda şu örnekleri
verebiliriz: Fransızcadaki fiillerin hangi takı/edat (prépositon) alınca hangi
anlama geleceğine ilişkin sözlük2 veya cümle kuruluşları3 üzerine yazılmış
dilbilgisi kitapları, Almancada edatların/takıların (präpotionen) eklerin
fiillerle kullanımıyla ilgili eserler4 Arapça5 ve başka dillerde de yazılmış
fiillerin takı, kalıp veya edatlarla kullanıldıklarında aldıkları anlamlar
üzerine onlarca kitap yazılmıştır. Biz burada yalnızca elimizde bulunanları
okuyucuya duyurmakla yetindik. Bu çalışmaların ortak özelliği
yabancılara, söz konusu dili daha kolay öğretmektir. Bu alanda ortaya
konmuş çalışmalar klasik sözlükler ve öğretim kitaplarından farklı ve
yabancılara dil öğretimde kullanılan yardımcı ders kitapları niteliğindedir.
Türkiye Türkçesiyle ilgili bugüne kadar yukarıda bahsedilen türde bir
sözlük veya Türkçenin sözdizimine ilişkin bir eser hazırlanmamıştır. Bu
tür sözlükler/sözdizimi kitapları dilin yapısının öğretilmesinde yararlıdır.
İşte bu yüzden bizdeki alışıla gelmiş Türkçe sözlük dışında, çeşitli amaçlar
için hazırlanmış sözlüklere de ihtiyaç duyulur. Özellikle Türkçenin sondan
eklemeli bir dil olması ve sözcüklere ulanan eklerin cümlenin anlamını
doğrudan etkilemesi çok önemlidir. Bu eklerin kullanımının kavratılması
konusunda -ne yazık ki- bir çalışma yoktur.
Ortaya konulan bir çalışmayla Türkçe sözlükte yer alan bütün fiillerin
ve fiillerle oluşturulmuş deyimlerin anlamları ayrı ayrı açıklanmalıdır.
Daha sonra, bu fiillerle ilişkiye giren sözcüklerin durum ekleriyle
Bu anlamda Türkçede ilk olan sözlük tarafımızca hazırlanmıştır. Bkz. Yabancılar için
Türkçe Fiiller Sözlüğü.
2 Bkz. Kaya Öztaş, Est-ce a ou de? Fransızcada Préposition alan Fiiller.
3Bkz. Pierre Le Goffıc, Grammaire de la phrase; ÖNGEL, Baha, Fransızca Cümle
Kuruluşları-Construction de la phrase française accompagnée de sa traduction turque.
4Bkz. Kristinus Heinz, Die Deutschen Verben Mit Praepositionen und İhre Wiedergabe İm
Turkkischen.
5 Bkz. Cihaner Akçay, Arapçada Yaygın Kelime ve Kalıplar.
1
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kullanıldığında ortaya çıkan anlamı için de örnekler verilmelidir. Cümleler
seçilirken Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler dikkate alınmalı, açık ve
basit cümleler kurmaya özen gösterilmelidir. Böyle bir çalışmaya
başlamadan önce, Avrupa Dilleri için Ortak Çerçeve Metni6 ve yabancı dil
öğretim programlarının ilgili bölümleri incelenerek, Türkçedeki durum
eklerinin bu tür kitaplarda nasıl verileceği ortaya konmalıdır. Hem durum
eklerinin fiillerle kullanılmasının sözlük yapımında yer alması hem de
Avrupa Dilleri için Ortak Çerçeve Metni'ne uygun/öneri niteliği taşıyan
eserler ve örnek çalışmaların yöntemleri gözden geçirilmelidir. Böyle bir
eserin hazırlanması halinde, ülkemizde farklı amaçlarla Türkçe öğrenmeye
çalışan yabancılara ve yurtdışında Türkçe öğrenmek üzere eğitim alanlara
kolaylık sağlanmış olur.
Fiillerin sözcüklerle ilişkisinin durum eklerinin kullanımı yoluyla
kavratılması Türkçede denenmemiş bir yöntemdir. Bu nedenle, bahse konu
kitaplar ayrıca önem arz etmektedir. Böyle bir yöntemin geliştirilmesi için
gerekli çalışmalar şimdiden yapılmalıdır.
Pek çok fiilin ilişkiye girdiği sözcüğün farklı ekler aldığı
düşünüldüğünde Türkçe öğrenen bir yabancı için bu durumun karmaşık bir
süreç olduğu anlaşılmaktadır. Bu kullanımı kavrayamayan yabancılar
fiillerin ilişkiye girdiği sözcüklere ek getirmeden söylemekte ya da
yazmaktadır. Yabancı dil öğrenen kişinin hedef dille haşır neşir olma süresi
arttıkça bu gibi yanlışlıklar azalacak ve fiillerin doğru kullanımı
yerleşecektir. Ancak bu durum zaman alacaktır. Böyle eserlerin ortaya
konmasıyla, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin, fiillerin anlamlarını
kolaylıkla kavramalarına ve cümle içindeki kullanımlarını görmelerine de
yardımcı olunacaktır. Öyleyse önce fiil durum ilişkini ele alalım, daha
sonra da bazı dillerdeki öntakı/edat (preposition) ilişkilerine ilişkin bilgiler
verelim.
2. Fiillerin durum ekleriyle ilişkisi
Dünyadaki dillerin farklı yapılarda olduğu bilinmektedir. Yapı
bakımından sınıflandırılmalarına bakılınca aralarındaki farklar ayırıcı
özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe öğrenen yabancıların
(Türk soylular hariç) dillerinin genellikle Hint-Avrupa dil ailesinden
olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, dilimizi öğrenen gelişmiş
ülkelerin hemen hepsinin dili Hint -Avrupa dil ailesindendir. Ancak, son
yıllarda ülkemize gelen sığınmacıları da hesaba katarsak Sâmi dil
ailesinden (Arapça) 4 milyona yakın kişiye de dilimizi öğretme imkânımız
vardır. Bu dillerde, genellikle, fiiller, cümledeki diğer ögelere
edatlar/takılar(préposition/kalıplar) aracılığıyla bağlanırlar.

6Bkz.

MEB, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi
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Kimi dillerde sözcükler yalın durumda bulunur; sözcüklerin teklik,
çokluk ekleri, dişilik, erkeklik7 veya cinssizlik tanımlıkları vardır8. Kimi
dillerde ad çekimi yoktur -yukarıda da belirtildiği gibi- fiillere eşlik eden
edatlarla/takılarla istenilen anlatım gerçekleştirilir. Kimi dillerde ise hem
takılar kullanılır hem de adların çekimi9 yapılır.
3. Durum ekleri
Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede de ad çekimi vardır. Yabancı dil
öğrenen bir kişinin en zorlandığı şey konuşmaya çalıştığı dildeki fiillerin
hangi edat/takı (préposition/ präpositionen, Hurufil'l Cer, kalıp ...vb.)
aldığını veya ilgili sözcüğün hangi durum ekiyle kullanılacağını
kestirememesinden kaynaklanmaktadır. Bunun için burada Türkçedeki ad
çekimine bir örnek verip durum eklerini hatırlatmak gerekmektedir. "Okul,
düşünce, kuş, dağ ve su" sözcüklerindeki durum eklerini gösterelim:
Durum ekleri
1. Yalın durum:

Okul Düşünce Kuş Dağ Su

2. Yükleme durumu: Okul+u Düşünce+yi Kuş+u Dağ+ı Su+(y)+u
3. İlgi durumu:
Su+(y)+un

Okul+un

Düşünce+nin Kuş+un

4. Yönelme durumu:
Su+(y)+a

Okul+ a Düşünce+(y)+e

Kuş+a

Dağ+ın
Dağ+a

5. Bulunma durumu: Okul+da Düşünce+de Kuş+ta Dağ+da Su+da
6. Çıkma durumu:
Su+dan

Okul+dan Düşünce+den Kuş+tan Dağ+dan

7. Araç durumu: Okul+la
Su+(y)+la

Düşünce+(y)+le

Kuş+la

Dağ+la

Durum ekleri, adı fiile bağlayan eklerdir. Adı edata bağlamaları da,
dolayısı ile adı fiile bağlamaktır. Onun için durum ekleri adları fiillere
bağlayarak fiil kümeleri ve cümlelerin yapısını kuran, cümle ekleri
durumunda olan işletme ekleridir. Adlara, fiillerle birleşerek cümle yapısı
meydana getirecek her türlü işlekliği durum ekleri verir10. Bu çok
önemlidir. Zira yerinde kullanılmayan bu durum ekleri insanların
söylemek istemedikleri bir anlatım ortaya koyabilir; onları sıkıntılı veya
gülünç bir durumda bırakabilir. Örneğin bir erkek öğrencinin sınıfta
hoşlandığı bir kıza "seni çok seviyorum" yerine "senden çok seviyorum"
7

Bkz. Grevisse, M. Le Bon Usage,
Bkz. F. Z. Perek, Tercümeli Latince Grameri;DE RYCK, L. T., Cours de Grammaire
Roumaine
9Bkz. F. Z. Perek, Tercümeli Latince Grameri.
10 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 227
8
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demesi gülüşmelere neden olur. Öğrenciyi istenmedik bir durumda
bırakabilir. O zaman bu öğrenci meramını nasıl anlatacak? "Sene çok
seviyorum" mu? "Seninle çok seviyorum" mu? "Sende çok seviyorum"
mu?... Bu cümlelerden hangisini kullanacak? Öyleyse, Türkçeyi düzgün
ve anlaşılır bir biçimde öğrenebilmek için fiillerin ilişkili olduğu
sözcüklerin aldığı durum eklerinin bilinmesi gerekir. Zira aldıkları durum
ekine göre cümledeki anlamları da değişebilir.
3.1. Türkçe öğrenenlerin durum eki kullanımından örnekler
Türkçe öğrenen yabancıların yazılı kağıtlarından alıntılayıp verdiğimiz
aşağıdaki örnekler durum eklerini kullanmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu
gözler önüne sermektedir. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi (TÖMER)’nde A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde öğrenim
gören öğrencilerin yazılı kağıtlarından seçtiğimiz örnekler aşağıdadır:
A2. düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerden durum
eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler:
- Deniz kanarında otel-e oturduk. (Deniz kenarındaki otelde kaldık)
- Çok güzel fotoğraflar-ı çektik. (Çok güzel fotoğraflar çektik)
- Balığ-ı tuttuk. Bodrum’a gezdik. (Balık tuttuk. Bodrum’u gezdik)
- Orada tekrar gitmek istiyorum. (Orya tekrar gitmek istiyorum)
B1 düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerin cümlelerinden
durum eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler:
-“Mesela ben Türkiye’… geldiğimde daha güçlü oldum.”
(Mesela ben Türkiye’ye geldiğim için çok güçlüyüm).
-“Bir araştırma… göre yurt dışında yaştıkları insanlar daha zeki ve
akıllı olurmuş.”
(Bir araştırmaya göre, yurt dışında yaşayan insanlar daha zeki ve daha
akıllı olurmuş).
-“Her şey… tek başıma yapıyorum.”
(Her şeyi tek başıma yapıyorum).
-“Bence yurt-a dışında yaşamak çok yararlar var, mesela, ticaret her
ülke-.. çok farklı ve çok faydalı benim ülkem-… çiçekçiler yok.”
(Bence yurt dışında yaşamanın çok yararları var. Mesela ticaret her
ülkede çok farklı ve çok faydalı. Benim ülkemde çiçekçiler yok).
-“Türkiye’de daha önce Türkçe bilmedim, insanlara konuşma en zor
bir şey.”
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(Türkiye’de daha önce Türkçe öğrenmedim. İnsanlarla konuşmak çok
zordur).
-“Türkiye-.. seçtim, çünkü islamı çok beğendim.”
(Türkiye’yi seçtim; çünkü İslamı çok sevdim)
B2. düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerin cümlelerinden
durum eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler.
-“İlkokuldan beri bu soruyu bin kere duyduk. Ve bin kere cevab verdik.
Ama her kez cevabımız farklıdır. Çünkü her kes insanlığını farklı bir
şekilde görüyor. Bazılar yabancı olduğunu kötü hissetmiyor.”
(İlkokuldan beri bu soruyu bin kere duyduk. Ve bin kere cevap verdik.
Ama herkese cevabımız farklıdır. Çünkü herkes insanları farklı bir şekilde
görüyor.)
-“Ama dışarda her kes bana nasıl görüyor.” (Ama dışarda herkes beni
nasıl görüyor?)
-“İstediği şeyi almak için senden yaklaşıyor.” (İstediği şeyi almak için
sana yaklaşıyor.)
C1 düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerin cümlelerinden
durum eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler:
-“Biz bugün teknoloji döneme yaşıyoruz” (Biz bugün teknoloji
dönemini yaşıyoruz.)
-“Ben kendim.. örnek anlatacağım. Nasıl ben kilo verdim ve
zayıfladım. Geçen sene ben 93 kilodaydım. Benim arkadaşlarım beni her
zaman güldüler…. Fakat kimse.. söylemedim. Benim arkadaşlarıma ilgini
çektiler”.
(Ben kendimi örnek vereceğim/ olarak anlatacağım. Ben nasıl kilo
verdim, nasıl zayıfladım? Geçen sene ben 93 kiloydum. Benim
arkadaşlarım bana her zaman güldüler… Fakat kimseye söylemedim.
Arkadaşlarımın ilgisini çekti.)
-“Bizim çevresinde çöp yolda atmamalıyız. (…) Hem kendine için hem
de çevremizde için”.
(Biz çevremize, yola çöp atmamalıyız.(…) Hem kendimiz hem de
çevremiz için)
-“Biz de hayat… devam etmeye karar verdik”. (Biz de hayata devam
etmeye karar verdik.)
-“Her anımız… başarı koltuğa bakmalıyız”. (Her anımızda başarı
koltuğuna bakmalıyız.)
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A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancıların yazılı
kağıtlarından alıntıladığımız cümlelerde de görüldüğü gibi, durum
eklerinin kullanımının çok zor olduğu ortaya çıkmıştır. Bu zorluğun, kendi
dillerindeki
fiillerin
sözcüklerle
girdiği
ilişkide
aldıkları
edat/takı/kalıplarla (preposition) da ilgisi vardır. Örneğin batı dillerinin
çoğunda “birine yaklaşmak” fiili “birinden yaklaşmak” (örn. Fr.
s’aprocher de..) biçiminde olduğundan yukarıdaki -“İstediği şeyi almak
için senden yaklaşıyor.” – cümlesinde bu mantık kendisini göstermektedir.
Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretiminde durum eklerinin öğretimi ve
örneklerle pekiştirilmesi çok önemlidir.
4. Bazı dillerdeki edatların/öntakıların Türkçedeki karşılıkları
Yukarıda anlattıklarımızı farklı dillerdeki edat kullanımlarıyla biraz
açıklığa kavuşturalım: Fransızcada répondre fiili à edatıyla kullanılınca
(répondre à) Türkçede "yanıt vermek, karşılık vermek, tepki göstermek"
için seçilirken; aynı fiil de edatı alırsa (répondre de)"biri hakkında teminat
vermek, birinin sorumluluğunu yüklenmek"; anlamına gelir. Yine bu fiili
sur edatıyla kullanırsak (répondre sur) sözlükte "kefil olmak" biçiminde
görürüz. Bu dille ilgili aşağıdaki örneklerde edatların/takıların,
anlamlamada ne kadar önemli olduğu görülmektedir.
Donner qch à qnn: Birine bir şey vermek,
Donner dans: Bir şeye düşmek,
Donner sur: Bir yere bakmak, -e nazır olmak.
Bu durumu başka dillerdeki örneklerle çoğalttığımızda konunun daha
da anlaşılacağı ortadadır. Şu örneklere de göz atalım:
İngilizcede to look fiili Türkçede “görünmek” anlamına gelir, ancak
for, at ve out edatlarıyla kullanıldığında anlamı değişir: To look for fiilinin
dilimizdeki karşılığı "aramak"tır. To look at: "Bakmak" anlamını verir. To
look out ise Türkçedeki "dikkat etmek", “etrafına bakmak” fiiliyle hemen
hemen aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu dildeki örnekleri aldığı edata
göre anlam değiştiren şu iki fiille noktalayalım:
Torun: Koşmak.
Torunout: Bitmek, tükenmek.
Toruninto: Karşılaşmak.
To put: Koymak
To put out: Söndürmek
Toput upwith: Katlanmak.
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Almancada da edatlar/takılar (Prӓpositionen) değiştiği zaman fiillerin
anlamının bütünüyle değiştiği görülmektedir. Ancak bu tür fillerin sayısı
çok azdır. Bu dille ilgili aşağıdaki örnekler verilebilir:
Kletternauf……….. : Tırmanmak
Kletternüber……….

:Tırmanıp üzerinden atlamak, aşmak

Gehenum(es geht um)……..

:Konu olmak

Gehennach……

: -e Gitmek

Bestehenauf…..

:bir şeyde ısrar etmek

Bestehenaus…..

:-den oluşmak, -den ibaret olmak

Sprechenmit …….. :birisi ile konuşmak
Sprechenüber……. :bir şey, birisi hakkında konuşmak
Kämpfenfür……

:bir şey için savaşmak, mücadele etmek

Kämpfengegen…… :birşeye, birine karşı savaşmak, mücadele etmek
Türkçede
olduğu
gibi
Arapçada11
da
ad
çekimi
bulunmaktadır.Arapçada bu görevi üstlenen ekler/kelimeler "Hurufil'l
Cer(.حروف الجر... )" olarak adlandırılır. Onlar da yalnız başına bir anlam
ifade etmeyen, ancak adaulanınca anlama katkıda bulunan eklerdir.
Onlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: "bi(..ب. )", "min (..من.)", " 'an
(..عن.)", "fi (..في.)", "ila' (..إلى... )"," 'ala (..علي..)".
Fakat her dilin kendine özgü bir mantığı olduğu için ad çekimlerin
kullanım
şekli
de
değişmektedir.Arapçadaki
ad
çekiminin
Türkçedekindençok farklı olduğu görülmektedir: Arapçada,yakrah el ttıflu
şurbul leben( " )يكره اللبنشربالطفلçocuk süt içmek nefret eder" biçiminde
yazılsa da biz bu cümleyi Türkçede, "çocuk süt içmekten nefret eder"diye
(-den)çıkma durum eki ekleyerek söyleriz. Yani, Arapçada nefret etmek
fiili harfi cer almadığı halde Türkçede bu fiille ilişkiye giren sözcük çıkma
durum eki alır."Yeşbehu Ahmed Validahu (..أحمديشبه والده... )"cümlesinde
baba+(Ø) sözcüğü hiçbir durum eki almazken "Ahmet babası-(n) +a
benziyor"anlamındaki cümle Türkçede yönelme ekiyle kurulur."Vefee
11Bkz.

القاهرة،مكتبةاآلداب،سلطانبكمحمد،محمودعمر،مصطفىطموم،محموددياب،حفنىناصف،قواعداللغةالعربية، )
Hifni Nasif, Muhammed Diyab, Mustafa Tamoum, Mahmoud Ömer, Sultan bek
Muhammed, Kavaidul Lugatil Arabiyye).
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sadiki bi vaaduhu(...صديقيوفى بوعده......)" (dostum sözünü tuttu) cümlesinde
"söz tutmak"olarak verilmiş olan fiil,"ile"anlamındaki"bi"harfi cer
alırken Türkçede ilgi durum eki(-i) ile kullanıldığı -yukarıdagörülmektedir.
Farsçada12 "ez kesi porsiden=( "از کسی پرسیدنbirinden sormak) ve "ez
kesi teşekkor kerden=( "از کسی تشکر کردنbirinden teşekkür etmek)
fiillerinde çıkmadurum eki kullanılmasına karşın biz bu fiilleri Türkçede
"birine sormak" ve "birine teşekkür etmek" biçiminde yazarak yönelme
durum ekiyle kullanırız. Yine Farsçadaki "men ra be akuşbegir من را به
آغوش بگیر
"(beni sarıl), "men ra seda bezen( "من را صدا بزنbeni seslen)
cümlelerindeki sarılmak ve seslenmek fiilleri yükleme durum eki almıştır.
Türkçedeki karşılıkları "bana seslen" ve "bana sarıl" biçiminde yönelme
durum ekiyle kullanılır. Aynı şekilde "ba u movacehşodem"با او مواجه شدم
(onunla rastladım) ve "ez men peyrevi kon( "از من پیروی کنbendenuy)
cümlelerindeki vasıta durum eki yerine yönelme durum eki, çıkma durum
eki yerine de yönelme durum eki kullanarak Türkçedeki karşılıklarını şöyle
ortaya koyarız: "Ona rastladım" ve "Banauy".
Rusça’da adlar oldukça gelişmiş bir çekim sistemine sahiptir. Rusça ad
çekimi eki olmayanyalın durumla birlikte 5 durum ekiyle yapılır. Yalın
durum dışındaki bütün diğer durumlar (yalın dışı durumları) (косвенные
падежи) olarak adlandırılırlar. Bunlar aşağıdaki gibidir:
1) Yalın durum( Ø ) nominative – именительный падеж –Kim? Ne?
2) Yükleme durumu (-i durumu) – accusative – винительный падеж –
Kimi? Neyi?
3) İlgi durum (-in durumu) – genitive –родительныйпадеж– Kimin?
Neyin?
4) Yönelme durumu (-e durumu) – dative – дательный падеж – Kime?
Neye?
5) Bulunma durumu(-da, - de durumu) – prepositional– предложный
падеж – kim hakkında? Ne hakkında?
6) Araç durumu (-ile durumu) – instrumental –творительныйпадеж–
kiminle? Ne ile?
Rusçada da, Türkçedede fiille ilişkiye giren sözcüğün aldığı durum
eklerinde farklılıklar görülmektedir. Örneğin, Türkçe’de "senden
Bkz. پرويزناتلخانلريدستورزبانفارسی
( انتشاراتبنيادفرهنگايرانParviz Natel Khanlori, Farsça Dilbilgisi).

12
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korkuyorum"cümlesi çıkma durum eki alırken Rusça’da
«seni
korkuyorum» «я боюсь тебя» biçiminde yükleme eki alarak ifade edilir.
Sormak fiiliyle kullanılan sözcük de Rusça’da yükleme durumuyla
kullanılırken «я хочу спросить у тебя»Türkçe’de aynı fiille kurulan
cümledeki sözcük yönelme eki alır: "sana sormak istiyorum".Türkçe’de
"sendenhoşlanıyorum"çıkma durum ekiyle ortaya konan bir cümlenin
Rusça’daki karşılığı«ты мне нравишься»(sen bana hoşlanıyorum=
ты/sen – yalın durumu, мне/bana –) yönelme ekiyle ortaya konmaktadır.).
Отвечатьfiili Türkçe’de "cevap vermek" anlamına gelir, fakat заedatı
kullandığımızda "я отвечаю за тебя" (yüklemedurumu) «ben senden
sorumluyum» (çıkma durumu) demek, aynı zamanda da cümlenin
anlamına göre "я за тебя отвечу" «senin yerine cevap veririm»anlamlarına
gelmektedir13.
Türkçenin de içinde bulunduğu Altay dil ailesinde yer alan Japonca ise,
cümle kuruluşu ve ögelerin dizilişi bakımından Türkçe ile benzerlik
göstermektedir. Japoncada da adlar fiillere bağlanırken durum ekleri
kullanılır. Bunlar: が(ga), を(o), に(ni), へ(e), で(de) ekleridir. Fakat bu ekler
Türkçeden faklı olarak birden fazla durum eki yerine kullanılabilir. Yani
aynı ek kullanıldığı cümleye göre farklı durumları anlatır. Aşağıdaki
tabloda bu eklerin kullanımları örnek cümlelerle gösterilmiştir.
yalın durum

(Juugyou
hajimarimaşta.)

が
(ga)

belirtme
durumu

Ders başladı.

授業が始まりました。

トルコがすきです。

ga
Türkiye’yi
seviyorum.

(Toruko ga suki desu.)
yalın durum

茶を飲みます。

Çay içiyorum.

(Ça o nomimasu.)
を

ayrılma
durumu

家をでます。

Evden çıkıyorum.

(Uçi o demasu.)

(o)
yönelme
durumu

写真を見ます。

Fotoğrafa
bakıyorum.

(Şaşin o mimasu.)

Ayrıntılı bilgi için bkz. Л.А.Константинова, Грамматика Русского Языка. Учебное
пособие (L.A. Konstantinova, Grammatika Russkogo Yazıka)
13
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に

bulunma
durumu
(süreklilik
bildiren fiil)

東京に住んでいます。

yönelme
durumu

学校に行きます。

(ni)

Tokyo’da
yaşıyorum.

(Tokyo ni sunde imasu.)
Okula gidiyorum.

(Gakkou ni ikimasu.)
ayrılma
木村さんにお土産をもらい Kimura’dan
durumu (kişihediye aldım.
ました。(Kimura san ni
den)
omiyage o moraimaşta.)

へ
(e)

で
(de)

yönelme
durumu

来月日本へ行きます。

(Raigetsu
(Kullanım
ikimasu.)
alanı
daha
geniştir.))
bulunma
durumu
(hareket
bildiren fiil)

Nihon

Gelecek
Japonya’ya
e gideceğim.

Kütüphanede ders
çalışıyorum.

図書館で勉強します。
(Toşokan
benkyouşimasu.)

ay

de

Yukarıdaki tabloda が(ga)’nın yalın durumda kullanılması,
cümlenin Türkçeye çevrildiği zaman ortaya çıkan anlamıdır. Bu ek
Japonca cümlede aslında belirtme durumunda kullanılmıştır. Cümle,
Türkçeye birebir çevrildiği zaman “Dersi başladı.” şeklinde bozuk bir
ifadenin kullanılması gerekir. Aynı durumla を(o) ekinde de
karşılaşılmaktadır. Bu ek, kendisinden sonra geldiği ismi belirtili veya
belirtisiz nesne yapmaktadır. Bu nedenle を(o) eki kullanılan cümleleri
Türkçeye çevirdiğimizde bazen yalın durumda bazen de belirtme
durumunda çevirebiliriz. Çünkü Japoncada nesne, belirtili veya belirtisiz
şeklinde ayrılmamıştır. Her iki şekilde de を(o) eki kullanılmaktadır.
Örneğin 手を洗います。(Te o araimasu.) cümlesini Türkçeye birebir
çevirdiğimizde “El yıkıyorum.” şeklinde yalın durumda çevirebiliriz.
Fakat anlam bakımından çevirdiğimizde “Elimi yıkıyorum.” şeklinde
belirtme durumunda çeviririz. Aynı を(o) eki ayrılma ve yönelme
durumlarında da kullanılmaktadır. Bu durum, Türkçe durum eklerinin
kullanımıyla hiçbir şekilde benzeşmemektedir. Söz konusu durum に(ni)
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eki için de aynıdır. Bulunma durumunun süreklilik ve hareket bildiren
fiiller için farklı kullanılması da Türkçe ile Japoncanın farklılaştıkları bir
başka noktadır. Yönelme durumu へ(e) ve bulunma durumu で(de)’nin ses
bakımından Türkçedeki “–e” ve “-de” durum eklerine benzerliği ise
ilginçtir.
Çeşitli dillerle ilgili yukarıda verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı
gibi, bazı dillerde ad çekimi yoktur. Ad çekimi olan dillerin hem edat/takı
hem de durum eklerini kendi dillerinin mantığına göre kullandığını
yukarıdaki örneklerde gördük. Bütün dillerin kendi mantık çerçevesi
vardır. Ancak bu çerçevede bakılırsa dil öğrenilebilir. Yabancıların kendi
dillerinde bulunup Türkçede olmayan veya Türkçede bulunup da kendi
dillerinde olmayan bir öge için "niçin benim dilimde var da Türkçede yok"
veya "niçin benim dilimde yok da Türkçede var" yaklaşımında olması
doğru değildir. Bir dilin mantığı o dili kullanan insanların hayata bakış
açısını gösterir. İşte bu nedenle yabancı dil öğretimi aynı zamanda yabancı
bir dil ve kültür öğretimidir.
Demek ki, Türkçedeki fiiller durum ekleriyle kullanılırlar. Durum
ekleri cümle içinde adların diğer sözcüklere karşı durumunu belirten bir
özellik taşır. Cümledeki fiiller bu durum eklerine göre bir anlam kazanır
veya anlamlanırlar. Bu durumu şöyle örnekleyebiliriz:
Gitmek fiili yönelme, çıkma ve araç durum ekleriyle kullanıldığında
farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda verdiğimiz şu üç cümlede bu
farklılıklar açıkça görülmektedir:
1. Ev-e gitmek: Burada gitmek fiilinin anlamı"varmak,
erişmek"tir.

ulaşmak,

2. Ev-den gitmek: Burada gitmek fiili "terketmek, uzaklaşmak"
anlamına gelmektedir.
3. Ev-le gitmek: Aile ile (birlikte) gitmek, aileyi bir yerden bir yere
"götürmek, taşımak" anlamını verir.
Yukarıda verdiğimiz açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, fiiller bağımlı
sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılmazlar. Karşıladıkları iş ve hareketler,
ancak adlarla olan ilişkileriyle ortaya çıkar. O halde, adlar canlı ve cansız
varlıkların, somut ve soyut nesne ve kavramların nitelemesi; fiiller ise,
bunların hareketlerine bağlı iş, oluş, kılış ve durumlardır. Fiiller kök ve
gövde durumunda iken adlarla kullanılmaz; ancak, çekimli halleriyle
kullanılırlar.14 Yabancılara Türkçe öğretiminde bu durum göz önüne
alınmalıdır.

14

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, s. 527.
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5. Sonuç
Yabancıların daha kolay Türkçe öğrenebilmelerini sağlamak amacıyla
Türkiye Türkçesindeki cümle kuruluşlarına ilişkin yeni kitap ve
sözlüklerin hazırlanması gerekmektedir. Zira yabancıların kullanabileceği
bir Türkçe sözlüğümüz maalesef halen bulunmamaktadır.
Yabancılar için en önemli sorun Türkçeyi doğru kullanma sorunudur.
Anlaşılır, düzgün konuşmak ve yazmak; kurallı cümle kurmak
yabancıların dilimizi öğrenirken en çok zorlandıkları konuların başında
gelmektedir. Bunun nedeni, fiille ilişkiye giren sözcüğün hangi durum
ekini alacağının bilinmemesidir. Yazarken de konuşurken de en çok bu
eklerin kullanılmasından kaynaklanan hatalar yapılmaktadır. Türkçede
adlara yer, yön, bulunma, uzaklaşma, yükleme (belirtme) ve birliktelik gibi
işlevler kazandıran ekler, durum ekleridir. Öğrenciler iyelik ekleriyle bu
ekleri çoğu zaman karıştırmaktadır. Kendi dillerinde bir fiili nasıl
kullanıyorlar ise Türkçede aynı anlamdaki fiili de öyle kullanıyorlar. Oysa
her dilin mantık örgüsü farklıdır. Türkçe öğrenen birinin kendi dilinde
düşünüp Türkçe konuşması gülünç bir durum yaratmaktadır.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkçedeki fiillerin ilişkiye
girdiği sözcüklerle nasıl kullanıldığını göstermek gerekir. Öyleyse
hazırlanan Türkçe sözlüklerde fiillerin nasıl kullanıldığını/hangi durum
ekiyle kullanıldığının gösterilmesi kaçınılmazdır. Bu sözlüklerde fiillerin
temel anlamı ve yan anlamları en alt düzeydeki kullanıcıların
anlayabileceği
biçimde
tanımlanmalı;
uygun
cümlelerle
örneklendirilmelidir. Yabancılar için hazırlanmış, bol örneklerle durum
eklerini kavratan Türkçe cümle kuruluşları kitapları veya sözlükler
yazılmalıdır. Böyle bir sözlüğü doktora öğrencilerimizle hazırlamış
bulunuyoruz. Fillerle durum eklerini ilişkisini gösteren bu sözlükte,
fiillerle birlikte kullanılan durum ekleri o fiilin tanımından hemen önce yay
ayraç ( ) içinde (-i),(-in), (-e),(-de),(-den), (-ile) biçiminde göstererek
kullanıcının daha kolay ve çabuk anlamasını amaçlanmalıdır. Herhangi bir
ek almayan fiilden sonra (Ø)simgesini kullanılmalı ve bu tür çalışmalarda
tek sözcük olarak kullanılan fiilleri (basit fiiller), türemiş ve birleşik fiilleri
veya yardımcı fiille kullanılan fiilleri madde başı olarak verilmelidir.
Aslında alışıla gelmiş sözlükte yardımcı fiillerle oluşturulmuş fiiller yer
almaz; ancak bu durum yabancılar için öğretici değildir. Bu bilinçle bu
sözlükte yardımcı fiillere de yer verilmelidir. Madde başı olarak verilen
bu (basit, türemiş, birleşik ve yardımcı fiillerle yapılmış) fiillerin
tanımlarını yapılmalı: bu tanımın ardından, öğrenicilerin belleğinde daha
kalıcı bir yer bulması amacıyla somut örnekler verilmelidir. Böyle olması
halinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin, fiillerin anlamlarını
kolaylıkla kavramaları, fiilin ilişkiye girdiği sözcüğün alacağı durum
eklerini öğrenmeleri ve cümle içindeki kullanımlarını görmeleri sağlanmış
olacaktır.
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DURUM EKİ- FİİL
VE BAZI DİLLERDEKİ ÖNTAKI/EDAT İLİŞKİSİ
Muammer NURLU
1. Giriş
Yabancı dil öğreniminde sözcük bilgisinin gerekliliği bilinmektedir.
Ancak zengin bir sözcük dağarcığının varlığı hedef dilde iletişim
kurulmasında önemli bir yer tutsa da bunların dilbilgisi kurallarına göre
kullanılması şarttır. Dil öğrenenler için en temel kaynaklardan biri
sözlüklerdir. Bu kitaplarda sözcüklerin anlamlarının yanı sıra örnek cümle
kullanımının bulunması sözcük öğreniminde daha da etkili olur. Bir
sözcüğü bilmek, karşılaşıldığında yalnızca anlamını hatırlamak değildir.
Konuşurken ve yazarken sözcükleri cümle içinde yerli yerinde kullanmak
da gerekir.
Türkçe cümle kuruluş kitapları veya sözlüklerin yabancı dil
öğretiminde önemli bir yeri vardır. Bu eserlerde fiillerle ilişkiye giren
adların hangi ek veya takı alacakları belirtilmelidir. Yabancılara Türkçe
öğretiminde bu alanda büyük bir ihtiyacın olduğu görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerde, dillerini yabancılara kolay öğretmek için hazırlanmış, alana
yönelik yüzlerce kitap bulmak mümkündür. Bu konuda şu örnekleri
verebiliriz: Fransızcadaki fiillerin hangi takı/edat (prépositon) alınca hangi
anlama geleceğine ilişkin sözlük veya cümle kuruluşları üzerine yazılmış
“est-ce a ou de?” gibi dilbilgisi kitapları, Almancada edatların/takıların
(präpotionen) eklerin fiillerle kullanımıyla ilgili eserler Arapça ve başka
dillerde de yazılmış fiillerin takı, kalıp veya edatlarla kullanıldıklarında
aldıkları anlamlar üzerine onlarca kitap yazılmıştır.
Her dilin kendine özgü kuralları vardır. Öncelikle sözlü dilin yüzyıllar
boyu konuşulmasıyla dilbilgisi kuralları meydana gelmiş, sonra da yazıyla
kalıcılığı desteklenmiştir. Günümüzde dünyada çeşitli dil ailelerinin varlığı
görülmektedir. Türkçe Ural Altay dil ailesinin Altay kolunda
bulunmaktadır. Sondan eklemeli bir olan dilimizde ses uyumuna dikkat
edilir. Sözdizimi ise, özne – nesne – yüklem biçimindedir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine son yıllarda daha fazla önem
verilmekte ve bu alanda oldukça yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Her yıl
yurt dışından çeşitli sebeplerle çok sayıda yabancı ülkemize gelmekte ve
öncelikle Türkçeyi öğrenmek istemektedir. Bu talebi karşılamak için
kurslar açılmakta ve dil öğretim kitapları, düzeylere (A1, A2, B1, B2, C1)
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uygun hikâyeler ile dilbilgisi alıştırma kitapları hazırlanmaktadır. Ayrıca
gelişen teknolojiyle internet ortamında da dil öğretimi için çalışmalar
yürütülmektedir.
Türkiye Türkçesinde çok kullanılan fiillerden derlenmiş bir eser ortaya
konularak Türkçe öğrenen yabancıların doğru cümle kurma ve konuşması
için fiillerle ilişkiye giren sözcüklerin hangi durum eklerini aldığı
gösterilmelidir1. Bu fiillerin aldığı durum eklerinin her biriyle ilgili örnek
cümleler de verilmelidir.
İyi hazırlanmış Türkçe cümle kuruluş kitapları veya sözlüklerin yabancı
dil öğretiminde önemli bir yeri vardır. Bu eserlerde fiillerle ilişkiye giren
adların hangi ek veya takı alacakları belirtilmelidir. Yabancılara Türkçe
öğretiminde bu alanda büyük bir ihtiyacın olduğu görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerde, dillerini yabancılara kolay öğretmek için hazırlanmış, alana
yönelik yüzlerce kitap bulmak mümkündür. Bu konuda şu örnekleri
verebiliriz: Fransızcadaki fiillerin hangi takı/edat (prépositon) alınca hangi
anlama geleceğine ilişkin sözlük2 veya cümle kuruluşları3 üzerine yazılmış
dilbilgisi kitapları, Almancada edatların/takıların (präpotionen) eklerin
fiillerle kullanımıyla ilgili eserler4 Arapça5 ve başka dillerde de yazılmış
fiillerin takı, kalıp veya edatlarla kullanıldıklarında aldıkları anlamlar
üzerine onlarca kitap yazılmıştır. Biz burada yalnızca elimizde bulunanları
okuyucuya duyurmakla yetindik. Bu çalışmaların ortak özelliği
yabancılara, söz konusu dili daha kolay öğretmektir. Bu alanda ortaya
konmuş çalışmalar klasik sözlükler ve öğretim kitaplarından farklı ve
yabancılara dil öğretimde kullanılan yardımcı ders kitapları niteliğindedir.
Türkiye Türkçesiyle ilgili bugüne kadar yukarıda bahsedilen türde bir
sözlük veya Türkçenin sözdizimine ilişkin bir eser hazırlanmamıştır. Bu
tür sözlükler/sözdizimi kitapları dilin yapısının öğretilmesinde yararlıdır.
İşte bu yüzden bizdeki alışıla gelmiş Türkçe sözlük dışında, çeşitli amaçlar
için hazırlanmış sözlüklere de ihtiyaç duyulur. Özellikle Türkçenin sondan
eklemeli bir dil olması ve sözcüklere ulanan eklerin cümlenin anlamını
doğrudan etkilemesi çok önemlidir. Bu eklerin kullanımının kavratılması
konusunda -ne yazık ki- bir çalışma yoktur.
Ortaya konulan bir çalışmayla Türkçe sözlükte yer alan bütün fiillerin
ve fiillerle oluşturulmuş deyimlerin anlamları ayrı ayrı açıklanmalıdır.
Daha sonra, bu fiillerle ilişkiye giren sözcüklerin durum ekleriyle
Bu anlamda Türkçede ilk olan sözlük tarafımızca hazırlanmıştır. Bkz. Yabancılar için
Türkçe Fiiller Sözlüğü.
2 Bkz. Kaya Öztaş, Est-ce a ou de? Fransızcada Préposition alan Fiiller.
3Bkz. Pierre Le Goffıc, Grammaire de la phrase; ÖNGEL, Baha, Fransızca Cümle
Kuruluşları-Construction de la phrase française accompagnée de sa traduction turque.
4Bkz. Kristinus Heinz, Die Deutschen Verben Mit Praepositionen und İhre Wiedergabe İm
Turkkischen.
5 Bkz. Cihaner Akçay, Arapçada Yaygın Kelime ve Kalıplar.
1
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kullanıldığında ortaya çıkan anlamı için de örnekler verilmelidir. Cümleler
seçilirken Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler dikkate alınmalı, açık ve
basit cümleler kurmaya özen gösterilmelidir. Böyle bir çalışmaya
başlamadan önce, Avrupa Dilleri için Ortak Çerçeve Metni6 ve yabancı dil
öğretim programlarının ilgili bölümleri incelenerek, Türkçedeki durum
eklerinin bu tür kitaplarda nasıl verileceği ortaya konmalıdır. Hem durum
eklerinin fiillerle kullanılmasının sözlük yapımında yer alması hem de
Avrupa Dilleri için Ortak Çerçeve Metni'ne uygun/öneri niteliği taşıyan
eserler ve örnek çalışmaların yöntemleri gözden geçirilmelidir. Böyle bir
eserin hazırlanması halinde, ülkemizde farklı amaçlarla Türkçe öğrenmeye
çalışan yabancılara ve yurtdışında Türkçe öğrenmek üzere eğitim alanlara
kolaylık sağlanmış olur.
Fiillerin sözcüklerle ilişkisinin durum eklerinin kullanımı yoluyla
kavratılması Türkçede denenmemiş bir yöntemdir. Bu nedenle, bahse konu
kitaplar ayrıca önem arz etmektedir. Böyle bir yöntemin geliştirilmesi için
gerekli çalışmalar şimdiden yapılmalıdır.
Pek çok fiilin ilişkiye girdiği sözcüğün farklı ekler aldığı
düşünüldüğünde Türkçe öğrenen bir yabancı için bu durumun karmaşık bir
süreç olduğu anlaşılmaktadır. Bu kullanımı kavrayamayan yabancılar
fiillerin ilişkiye girdiği sözcüklere ek getirmeden söylemekte ya da
yazmaktadır. Yabancı dil öğrenen kişinin hedef dille haşır neşir olma süresi
arttıkça bu gibi yanlışlıklar azalacak ve fiillerin doğru kullanımı
yerleşecektir. Ancak bu durum zaman alacaktır. Böyle eserlerin ortaya
konmasıyla, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin, fiillerin anlamlarını
kolaylıkla kavramalarına ve cümle içindeki kullanımlarını görmelerine de
yardımcı olunacaktır. Öyleyse önce fiil durum ilişkini ele alalım, daha
sonra da bazı dillerdeki öntakı/edat (preposition) ilişkilerine ilişkin bilgiler
verelim.
2. Fiillerin durum ekleriyle ilişkisi
Dünyadaki dillerin farklı yapılarda olduğu bilinmektedir. Yapı
bakımından sınıflandırılmalarına bakılınca aralarındaki farklar ayırıcı
özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe öğrenen yabancıların
(Türk soylular hariç) dillerinin genellikle Hint-Avrupa dil ailesinden
olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, dilimizi öğrenen gelişmiş
ülkelerin hemen hepsinin dili Hint -Avrupa dil ailesindendir. Ancak, son
yıllarda ülkemize gelen sığınmacıları da hesaba katarsak Sâmi dil
ailesinden (Arapça) 4 milyona yakın kişiye de dilimizi öğretme imkânımız
vardır. Bu dillerde, genellikle, fiiller, cümledeki diğer ögelere
edatlar/takılar(préposition/kalıplar) aracılığıyla bağlanırlar.

6Bkz.

MEB, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi
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Kimi dillerde sözcükler yalın durumda bulunur; sözcüklerin teklik,
çokluk ekleri, dişilik, erkeklik7 veya cinssizlik tanımlıkları vardır8. Kimi
dillerde ad çekimi yoktur -yukarıda da belirtildiği gibi- fiillere eşlik eden
edatlarla/takılarla istenilen anlatım gerçekleştirilir. Kimi dillerde ise hem
takılar kullanılır hem de adların çekimi9 yapılır.
3. Durum ekleri
Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede de ad çekimi vardır. Yabancı dil
öğrenen bir kişinin en zorlandığı şey konuşmaya çalıştığı dildeki fiillerin
hangi edat/takı (préposition/ präpositionen, Hurufil'l Cer, kalıp ...vb.)
aldığını veya ilgili sözcüğün hangi durum ekiyle kullanılacağını
kestirememesinden kaynaklanmaktadır. Bunun için burada Türkçedeki ad
çekimine bir örnek verip durum eklerini hatırlatmak gerekmektedir. "Okul,
düşünce, kuş, dağ ve su" sözcüklerindeki durum eklerini gösterelim:
Durum ekleri
1. Yalın durum:

Okul Düşünce Kuş Dağ Su

2. Yükleme durumu: Okul+u Düşünce+yi Kuş+u Dağ+ı Su+(y)+u
3. İlgi durumu:
Su+(y)+un

Okul+un

Düşünce+nin Kuş+un

4. Yönelme durumu:
Su+(y)+a

Okul+ a Düşünce+(y)+e

Kuş+a

Dağ+ın
Dağ+a

5. Bulunma durumu: Okul+da Düşünce+de Kuş+ta Dağ+da Su+da
6. Çıkma durumu:
Su+dan

Okul+dan Düşünce+den Kuş+tan Dağ+dan

7. Araç durumu: Okul+la
Su+(y)+la

Düşünce+(y)+le

Kuş+la

Dağ+la

Durum ekleri, adı fiile bağlayan eklerdir. Adı edata bağlamaları da,
dolayısı ile adı fiile bağlamaktır. Onun için durum ekleri adları fiillere
bağlayarak fiil kümeleri ve cümlelerin yapısını kuran, cümle ekleri
durumunda olan işletme ekleridir. Adlara, fiillerle birleşerek cümle yapısı
meydana getirecek her türlü işlekliği durum ekleri verir10. Bu çok
önemlidir. Zira yerinde kullanılmayan bu durum ekleri insanların
söylemek istemedikleri bir anlatım ortaya koyabilir; onları sıkıntılı veya
gülünç bir durumda bırakabilir. Örneğin bir erkek öğrencinin sınıfta
hoşlandığı bir kıza "seni çok seviyorum" yerine "senden çok seviyorum"
7

Bkz. Grevisse, M. Le Bon Usage,
Bkz. F. Z. Perek, Tercümeli Latince Grameri;DE RYCK, L. T., Cours de Grammaire
Roumaine
9Bkz. F. Z. Perek, Tercümeli Latince Grameri.
10 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 227
8
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demesi gülüşmelere neden olur. Öğrenciyi istenmedik bir durumda
bırakabilir. O zaman bu öğrenci meramını nasıl anlatacak? "Sene çok
seviyorum" mu? "Seninle çok seviyorum" mu? "Sende çok seviyorum"
mu?... Bu cümlelerden hangisini kullanacak? Öyleyse, Türkçeyi düzgün
ve anlaşılır bir biçimde öğrenebilmek için fiillerin ilişkili olduğu
sözcüklerin aldığı durum eklerinin bilinmesi gerekir. Zira aldıkları durum
ekine göre cümledeki anlamları da değişebilir.
3.1. Türkçe öğrenenlerin durum eki kullanımından örnekler
Türkçe öğrenen yabancıların yazılı kağıtlarından alıntılayıp verdiğimiz
aşağıdaki örnekler durum eklerini kullanmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu
gözler önüne sermektedir. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi (TÖMER)’nde A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde öğrenim
gören öğrencilerin yazılı kağıtlarından seçtiğimiz örnekler aşağıdadır:
A2. düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerden durum
eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler:
- Deniz kanarında otel-e oturduk. (Deniz kenarındaki otelde kaldık)
- Çok güzel fotoğraflar-ı çektik. (Çok güzel fotoğraflar çektik)
- Balığ-ı tuttuk. Bodrum’a gezdik. (Balık tuttuk. Bodrum’u gezdik)
- Orada tekrar gitmek istiyorum. (Orya tekrar gitmek istiyorum)
B1 düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerin cümlelerinden
durum eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler:
-“Mesela ben Türkiye’… geldiğimde daha güçlü oldum.”
(Mesela ben Türkiye’ye geldiğim için çok güçlüyüm).
-“Bir araştırma… göre yurt dışında yaştıkları insanlar daha zeki ve
akıllı olurmuş.”
(Bir araştırmaya göre, yurt dışında yaşayan insanlar daha zeki ve daha
akıllı olurmuş).
-“Her şey… tek başıma yapıyorum.”
(Her şeyi tek başıma yapıyorum).
-“Bence yurt-a dışında yaşamak çok yararlar var, mesela, ticaret her
ülke-.. çok farklı ve çok faydalı benim ülkem-… çiçekçiler yok.”
(Bence yurt dışında yaşamanın çok yararları var. Mesela ticaret her
ülkede çok farklı ve çok faydalı. Benim ülkemde çiçekçiler yok).
-“Türkiye’de daha önce Türkçe bilmedim, insanlara konuşma en zor
bir şey.”
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(Türkiye’de daha önce Türkçe öğrenmedim. İnsanlarla konuşmak çok
zordur).
-“Türkiye-.. seçtim, çünkü islamı çok beğendim.”
(Türkiye’yi seçtim; çünkü İslamı çok sevdim)
B2. düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerin cümlelerinden
durum eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler.
-“İlkokuldan beri bu soruyu bin kere duyduk. Ve bin kere cevab verdik.
Ama her kez cevabımız farklıdır. Çünkü her kes insanlığını farklı bir
şekilde görüyor. Bazılar yabancı olduğunu kötü hissetmiyor.”
(İlkokuldan beri bu soruyu bin kere duyduk. Ve bin kere cevap verdik.
Ama herkese cevabımız farklıdır. Çünkü herkes insanları farklı bir şekilde
görüyor.)
-“Ama dışarda her kes bana nasıl görüyor.” (Ama dışarda herkes beni
nasıl görüyor?)
-“İstediği şeyi almak için senden yaklaşıyor.” (İstediği şeyi almak için
sana yaklaşıyor.)
C1 düzeyindeki sınıflarda bulunan farklı öğrencilerin cümlelerinden
durum eklerinin kullanımıyla ilgili seçilmiş örnekler:
-“Biz bugün teknoloji döneme yaşıyoruz” (Biz bugün teknoloji
dönemini yaşıyoruz.)
-“Ben kendim.. örnek anlatacağım. Nasıl ben kilo verdim ve
zayıfladım. Geçen sene ben 93 kilodaydım. Benim arkadaşlarım beni her
zaman güldüler…. Fakat kimse.. söylemedim. Benim arkadaşlarıma ilgini
çektiler”.
(Ben kendimi örnek vereceğim/ olarak anlatacağım. Ben nasıl kilo
verdim, nasıl zayıfladım? Geçen sene ben 93 kiloydum. Benim
arkadaşlarım bana her zaman güldüler… Fakat kimseye söylemedim.
Arkadaşlarımın ilgisini çekti.)
-“Bizim çevresinde çöp yolda atmamalıyız. (…) Hem kendine için hem
de çevremizde için”.
(Biz çevremize, yola çöp atmamalıyız.(…) Hem kendimiz hem de
çevremiz için)
-“Biz de hayat… devam etmeye karar verdik”. (Biz de hayata devam
etmeye karar verdik.)
-“Her anımız… başarı koltuğa bakmalıyız”. (Her anımızda başarı
koltuğuna bakmalıyız.)
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A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancıların yazılı
kağıtlarından alıntıladığımız cümlelerde de görüldüğü gibi, durum
eklerinin kullanımının çok zor olduğu ortaya çıkmıştır. Bu zorluğun, kendi
dillerindeki
fiillerin
sözcüklerle
girdiği
ilişkide
aldıkları
edat/takı/kalıplarla (preposition) da ilgisi vardır. Örneğin batı dillerinin
çoğunda “birine yaklaşmak” fiili “birinden yaklaşmak” (örn. Fr.
s’aprocher de..) biçiminde olduğundan yukarıdaki -“İstediği şeyi almak
için senden yaklaşıyor.” – cümlesinde bu mantık kendisini göstermektedir.
Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretiminde durum eklerinin öğretimi ve
örneklerle pekiştirilmesi çok önemlidir.
4. Bazı dillerdeki edatların/öntakıların Türkçedeki karşılıkları
Yukarıda anlattıklarımızı farklı dillerdeki edat kullanımlarıyla biraz
açıklığa kavuşturalım: Fransızcada répondre fiili à edatıyla kullanılınca
(répondre à) Türkçede "yanıt vermek, karşılık vermek, tepki göstermek"
için seçilirken; aynı fiil de edatı alırsa (répondre de)"biri hakkında teminat
vermek, birinin sorumluluğunu yüklenmek"; anlamına gelir. Yine bu fiili
sur edatıyla kullanırsak (répondre sur) sözlükte "kefil olmak" biçiminde
görürüz. Bu dille ilgili aşağıdaki örneklerde edatların/takıların,
anlamlamada ne kadar önemli olduğu görülmektedir.
Donner qch à qnn: Birine bir şey vermek,
Donner dans: Bir şeye düşmek,
Donner sur: Bir yere bakmak, -e nazır olmak.
Bu durumu başka dillerdeki örneklerle çoğalttığımızda konunun daha
da anlaşılacağı ortadadır. Şu örneklere de göz atalım:
İngilizcede to look fiili Türkçede “görünmek” anlamına gelir, ancak
for, at ve out edatlarıyla kullanıldığında anlamı değişir: To look for fiilinin
dilimizdeki karşılığı "aramak"tır. To look at: "Bakmak" anlamını verir. To
look out ise Türkçedeki "dikkat etmek", “etrafına bakmak” fiiliyle hemen
hemen aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu dildeki örnekleri aldığı edata
göre anlam değiştiren şu iki fiille noktalayalım:
Torun: Koşmak.
Torunout: Bitmek, tükenmek.
Toruninto: Karşılaşmak.
To put: Koymak
To put out: Söndürmek
Toput upwith: Katlanmak.
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Almancada da edatlar/takılar (Prӓpositionen) değiştiği zaman fiillerin
anlamının bütünüyle değiştiği görülmektedir. Ancak bu tür fillerin sayısı
çok azdır. Bu dille ilgili aşağıdaki örnekler verilebilir:
Kletternauf……….. : Tırmanmak
Kletternüber……….

:Tırmanıp üzerinden atlamak, aşmak

Gehenum(es geht um)……..

:Konu olmak

Gehennach……

: -e Gitmek

Bestehenauf…..

:bir şeyde ısrar etmek

Bestehenaus…..

:-den oluşmak, -den ibaret olmak

Sprechenmit …….. :birisi ile konuşmak
Sprechenüber……. :bir şey, birisi hakkında konuşmak
Kämpfenfür……

:bir şey için savaşmak, mücadele etmek

Kämpfengegen…… :birşeye, birine karşı savaşmak, mücadele etmek
Türkçede
olduğu
gibi
Arapçada11
da
ad
çekimi
bulunmaktadır.Arapçada bu görevi üstlenen ekler/kelimeler "Hurufil'l
Cer(.حروف الجر... )" olarak adlandırılır. Onlar da yalnız başına bir anlam
ifade etmeyen, ancak adaulanınca anlama katkıda bulunan eklerdir.
Onlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: "bi(..ب. )", "min (..من.)", " 'an
(..عن.)", "fi (..في.)", "ila' (..إلى... )"," 'ala (..علي..)".
Fakat her dilin kendine özgü bir mantığı olduğu için ad çekimlerin
kullanım
şekli
de
değişmektedir.Arapçadaki
ad
çekiminin
Türkçedekindençok farklı olduğu görülmektedir: Arapçada,yakrah el ttıflu
şurbul leben( " )يكره اللبنشربالطفلçocuk süt içmek nefret eder" biçiminde
yazılsa da biz bu cümleyi Türkçede, "çocuk süt içmekten nefret eder"diye
(-den)çıkma durum eki ekleyerek söyleriz. Yani, Arapçada nefret etmek
fiili harfi cer almadığı halde Türkçede bu fiille ilişkiye giren sözcük çıkma
durum eki alır."Yeşbehu Ahmed Validahu (..أحمديشبه والده... )"cümlesinde
baba+(Ø) sözcüğü hiçbir durum eki almazken "Ahmet babası-(n) +a
benziyor"anlamındaki cümle Türkçede yönelme ekiyle kurulur."Vefee
11Bkz.

القاهرة،مكتبةاآلداب،سلطانبكمحمد،محمودعمر،مصطفىطموم،محموددياب،حفنىناصف،قواعداللغةالعربية، )
Hifni Nasif, Muhammed Diyab, Mustafa Tamoum, Mahmoud Ömer, Sultan bek
Muhammed, Kavaidul Lugatil Arabiyye).
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sadiki bi vaaduhu(...صديقيوفى بوعده......)" (dostum sözünü tuttu) cümlesinde
"söz tutmak"olarak verilmiş olan fiil,"ile"anlamındaki"bi"harfi cer
alırken Türkçede ilgi durum eki(-i) ile kullanıldığı -yukarıdagörülmektedir.
Farsçada12 "ez kesi porsiden=( "از کسی پرسیدنbirinden sormak) ve "ez
kesi teşekkor kerden=( "از کسی تشکر کردنbirinden teşekkür etmek)
fiillerinde çıkmadurum eki kullanılmasına karşın biz bu fiilleri Türkçede
"birine sormak" ve "birine teşekkür etmek" biçiminde yazarak yönelme
durum ekiyle kullanırız. Yine Farsçadaki "men ra be akuşbegir من را به
آغوش بگیر
"(beni sarıl), "men ra seda bezen( "من را صدا بزنbeni seslen)
cümlelerindeki sarılmak ve seslenmek fiilleri yükleme durum eki almıştır.
Türkçedeki karşılıkları "bana seslen" ve "bana sarıl" biçiminde yönelme
durum ekiyle kullanılır. Aynı şekilde "ba u movacehşodem"با او مواجه شدم
(onunla rastladım) ve "ez men peyrevi kon( "از من پیروی کنbendenuy)
cümlelerindeki vasıta durum eki yerine yönelme durum eki, çıkma durum
eki yerine de yönelme durum eki kullanarak Türkçedeki karşılıklarını şöyle
ortaya koyarız: "Ona rastladım" ve "Banauy".
Rusça’da adlar oldukça gelişmiş bir çekim sistemine sahiptir. Rusça ad
çekimi eki olmayanyalın durumla birlikte 5 durum ekiyle yapılır. Yalın
durum dışındaki bütün diğer durumlar (yalın dışı durumları) (косвенные
падежи) olarak adlandırılırlar. Bunlar aşağıdaki gibidir:
1) Yalın durum( Ø ) nominative – именительный падеж –Kim? Ne?
2) Yükleme durumu (-i durumu) – accusative – винительный падеж –
Kimi? Neyi?
3) İlgi durum (-in durumu) – genitive –родительныйпадеж– Kimin?
Neyin?
4) Yönelme durumu (-e durumu) – dative – дательный падеж – Kime?
Neye?
5) Bulunma durumu(-da, - de durumu) – prepositional– предложный
падеж – kim hakkında? Ne hakkında?
6) Araç durumu (-ile durumu) – instrumental –творительныйпадеж–
kiminle? Ne ile?
Rusçada da, Türkçedede fiille ilişkiye giren sözcüğün aldığı durum
eklerinde farklılıklar görülmektedir. Örneğin, Türkçe’de "senden
Bkz. پرويزناتلخانلريدستورزبانفارسی
( انتشاراتبنيادفرهنگايرانParviz Natel Khanlori, Farsça Dilbilgisi).

12
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korkuyorum"cümlesi çıkma durum eki alırken Rusça’da
«seni
korkuyorum» «я боюсь тебя» biçiminde yükleme eki alarak ifade edilir.
Sormak fiiliyle kullanılan sözcük de Rusça’da yükleme durumuyla
kullanılırken «я хочу спросить у тебя»Türkçe’de aynı fiille kurulan
cümledeki sözcük yönelme eki alır: "sana sormak istiyorum".Türkçe’de
"sendenhoşlanıyorum"çıkma durum ekiyle ortaya konan bir cümlenin
Rusça’daki karşılığı«ты мне нравишься»(sen bana hoşlanıyorum=
ты/sen – yalın durumu, мне/bana –) yönelme ekiyle ortaya konmaktadır.).
Отвечатьfiili Türkçe’de "cevap vermek" anlamına gelir, fakat заedatı
kullandığımızda "я отвечаю за тебя" (yüklemedurumu) «ben senden
sorumluyum» (çıkma durumu) demek, aynı zamanda da cümlenin
anlamına göre "я за тебя отвечу" «senin yerine cevap veririm»anlamlarına
gelmektedir13.
Türkçenin de içinde bulunduğu Altay dil ailesinde yer alan Japonca ise,
cümle kuruluşu ve ögelerin dizilişi bakımından Türkçe ile benzerlik
göstermektedir. Japoncada da adlar fiillere bağlanırken durum ekleri
kullanılır. Bunlar: が(ga), を(o), に(ni), へ(e), で(de) ekleridir. Fakat bu ekler
Türkçeden faklı olarak birden fazla durum eki yerine kullanılabilir. Yani
aynı ek kullanıldığı cümleye göre farklı durumları anlatır. Aşağıdaki
tabloda bu eklerin kullanımları örnek cümlelerle gösterilmiştir.
yalın durum

(Juugyou
hajimarimaşta.)

が
(ga)

belirtme
durumu

Ders başladı.

授業が始まりました。

トルコがすきです。

ga
Türkiye’yi
seviyorum.

(Toruko ga suki desu.)
yalın durum

茶を飲みます。

Çay içiyorum.

(Ça o nomimasu.)
を

ayrılma
durumu

家をでます。

Evden çıkıyorum.

(Uçi o demasu.)

(o)
yönelme
durumu

写真を見ます。

Fotoğrafa
bakıyorum.

(Şaşin o mimasu.)

Ayrıntılı bilgi için bkz. Л.А.Константинова, Грамматика Русского Языка. Учебное
пособие (L.A. Konstantinova, Grammatika Russkogo Yazıka)
13
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に

bulunma
durumu
(süreklilik
bildiren fiil)

東京に住んでいます。

yönelme
durumu

学校に行きます。

(ni)

Tokyo’da
yaşıyorum.

(Tokyo ni sunde imasu.)
Okula gidiyorum.

(Gakkou ni ikimasu.)
ayrılma
木村さんにお土産をもらい Kimura’dan
durumu (kişihediye aldım.
ました。(Kimura san ni
den)
omiyage o moraimaşta.)

へ
(e)

で
(de)

yönelme
durumu

来月日本へ行きます。

(Raigetsu
(Kullanım
ikimasu.)
alanı
daha
geniştir.))
bulunma
durumu
(hareket
bildiren fiil)

Nihon

Gelecek
Japonya’ya
e gideceğim.

Kütüphanede ders
çalışıyorum.

図書館で勉強します。
(Toşokan
benkyouşimasu.)

ay

de

Yukarıdaki tabloda が(ga)’nın yalın durumda kullanılması,
cümlenin Türkçeye çevrildiği zaman ortaya çıkan anlamıdır. Bu ek
Japonca cümlede aslında belirtme durumunda kullanılmıştır. Cümle,
Türkçeye birebir çevrildiği zaman “Dersi başladı.” şeklinde bozuk bir
ifadenin kullanılması gerekir. Aynı durumla を(o) ekinde de
karşılaşılmaktadır. Bu ek, kendisinden sonra geldiği ismi belirtili veya
belirtisiz nesne yapmaktadır. Bu nedenle を(o) eki kullanılan cümleleri
Türkçeye çevirdiğimizde bazen yalın durumda bazen de belirtme
durumunda çevirebiliriz. Çünkü Japoncada nesne, belirtili veya belirtisiz
şeklinde ayrılmamıştır. Her iki şekilde de を(o) eki kullanılmaktadır.
Örneğin 手を洗います。(Te o araimasu.) cümlesini Türkçeye birebir
çevirdiğimizde “El yıkıyorum.” şeklinde yalın durumda çevirebiliriz.
Fakat anlam bakımından çevirdiğimizde “Elimi yıkıyorum.” şeklinde
belirtme durumunda çeviririz. Aynı を(o) eki ayrılma ve yönelme
durumlarında da kullanılmaktadır. Bu durum, Türkçe durum eklerinin
kullanımıyla hiçbir şekilde benzeşmemektedir. Söz konusu durum に(ni)
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eki için de aynıdır. Bulunma durumunun süreklilik ve hareket bildiren
fiiller için farklı kullanılması da Türkçe ile Japoncanın farklılaştıkları bir
başka noktadır. Yönelme durumu へ(e) ve bulunma durumu で(de)’nin ses
bakımından Türkçedeki “–e” ve “-de” durum eklerine benzerliği ise
ilginçtir.
Çeşitli dillerle ilgili yukarıda verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı
gibi, bazı dillerde ad çekimi yoktur. Ad çekimi olan dillerin hem edat/takı
hem de durum eklerini kendi dillerinin mantığına göre kullandığını
yukarıdaki örneklerde gördük. Bütün dillerin kendi mantık çerçevesi
vardır. Ancak bu çerçevede bakılırsa dil öğrenilebilir. Yabancıların kendi
dillerinde bulunup Türkçede olmayan veya Türkçede bulunup da kendi
dillerinde olmayan bir öge için "niçin benim dilimde var da Türkçede yok"
veya "niçin benim dilimde yok da Türkçede var" yaklaşımında olması
doğru değildir. Bir dilin mantığı o dili kullanan insanların hayata bakış
açısını gösterir. İşte bu nedenle yabancı dil öğretimi aynı zamanda yabancı
bir dil ve kültür öğretimidir.
Demek ki, Türkçedeki fiiller durum ekleriyle kullanılırlar. Durum
ekleri cümle içinde adların diğer sözcüklere karşı durumunu belirten bir
özellik taşır. Cümledeki fiiller bu durum eklerine göre bir anlam kazanır
veya anlamlanırlar. Bu durumu şöyle örnekleyebiliriz:
Gitmek fiili yönelme, çıkma ve araç durum ekleriyle kullanıldığında
farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda verdiğimiz şu üç cümlede bu
farklılıklar açıkça görülmektedir:
1. Ev-e gitmek: Burada gitmek fiilinin anlamı"varmak,
erişmek"tir.

ulaşmak,

2. Ev-den gitmek: Burada gitmek fiili "terketmek, uzaklaşmak"
anlamına gelmektedir.
3. Ev-le gitmek: Aile ile (birlikte) gitmek, aileyi bir yerden bir yere
"götürmek, taşımak" anlamını verir.
Yukarıda verdiğimiz açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, fiiller bağımlı
sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılmazlar. Karşıladıkları iş ve hareketler,
ancak adlarla olan ilişkileriyle ortaya çıkar. O halde, adlar canlı ve cansız
varlıkların, somut ve soyut nesne ve kavramların nitelemesi; fiiller ise,
bunların hareketlerine bağlı iş, oluş, kılış ve durumlardır. Fiiller kök ve
gövde durumunda iken adlarla kullanılmaz; ancak, çekimli halleriyle
kullanılırlar.14 Yabancılara Türkçe öğretiminde bu durum göz önüne
alınmalıdır.

14

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, s. 527.
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5. Sonuç
Yabancıların daha kolay Türkçe öğrenebilmelerini sağlamak amacıyla
Türkiye Türkçesindeki cümle kuruluşlarına ilişkin yeni kitap ve
sözlüklerin hazırlanması gerekmektedir. Zira yabancıların kullanabileceği
bir Türkçe sözlüğümüz maalesef halen bulunmamaktadır.
Yabancılar için en önemli sorun Türkçeyi doğru kullanma sorunudur.
Anlaşılır, düzgün konuşmak ve yazmak; kurallı cümle kurmak
yabancıların dilimizi öğrenirken en çok zorlandıkları konuların başında
gelmektedir. Bunun nedeni, fiille ilişkiye giren sözcüğün hangi durum
ekini alacağının bilinmemesidir. Yazarken de konuşurken de en çok bu
eklerin kullanılmasından kaynaklanan hatalar yapılmaktadır. Türkçede
adlara yer, yön, bulunma, uzaklaşma, yükleme (belirtme) ve birliktelik gibi
işlevler kazandıran ekler, durum ekleridir. Öğrenciler iyelik ekleriyle bu
ekleri çoğu zaman karıştırmaktadır. Kendi dillerinde bir fiili nasıl
kullanıyorlar ise Türkçede aynı anlamdaki fiili de öyle kullanıyorlar. Oysa
her dilin mantık örgüsü farklıdır. Türkçe öğrenen birinin kendi dilinde
düşünüp Türkçe konuşması gülünç bir durum yaratmaktadır.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkçedeki fiillerin ilişkiye
girdiği sözcüklerle nasıl kullanıldığını göstermek gerekir. Öyleyse
hazırlanan Türkçe sözlüklerde fiillerin nasıl kullanıldığını/hangi durum
ekiyle kullanıldığının gösterilmesi kaçınılmazdır. Bu sözlüklerde fiillerin
temel anlamı ve yan anlamları en alt düzeydeki kullanıcıların
anlayabileceği
biçimde
tanımlanmalı;
uygun
cümlelerle
örneklendirilmelidir. Yabancılar için hazırlanmış, bol örneklerle durum
eklerini kavratan Türkçe cümle kuruluşları kitapları veya sözlükler
yazılmalıdır. Böyle bir sözlüğü doktora öğrencilerimizle hazırlamış
bulunuyoruz. Fillerle durum eklerini ilişkisini gösteren bu sözlükte,
fiillerle birlikte kullanılan durum ekleri o fiilin tanımından hemen önce yay
ayraç ( ) içinde (-i),(-in), (-e),(-de),(-den), (-ile) biçiminde göstererek
kullanıcının daha kolay ve çabuk anlamasını amaçlanmalıdır. Herhangi bir
ek almayan fiilden sonra (Ø)simgesini kullanılmalı ve bu tür çalışmalarda
tek sözcük olarak kullanılan fiilleri (basit fiiller), türemiş ve birleşik fiilleri
veya yardımcı fiille kullanılan fiilleri madde başı olarak verilmelidir.
Aslında alışıla gelmiş sözlükte yardımcı fiillerle oluşturulmuş fiiller yer
almaz; ancak bu durum yabancılar için öğretici değildir. Bu bilinçle bu
sözlükte yardımcı fiillere de yer verilmelidir. Madde başı olarak verilen
bu (basit, türemiş, birleşik ve yardımcı fiillerle yapılmış) fiillerin
tanımlarını yapılmalı: bu tanımın ardından, öğrenicilerin belleğinde daha
kalıcı bir yer bulması amacıyla somut örnekler verilmelidir. Böyle olması
halinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin, fiillerin anlamlarını
kolaylıkla kavramaları, fiilin ilişkiye girdiği sözcüğün alacağı durum
eklerini öğrenmeleri ve cümle içindeki kullanımlarını görmeleri sağlanmış
olacaktır.
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İNTERNET ARGOSU VE SOSYAL MEDYA KULLANMA
ALIŞKANLIKLARININ GENÇLERİN SÖZLÜ DİLLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Effects on Spoken Languages of Adolescents Internet Argot and Social
Media Use Habits
Sibel ÇELİKEL
1. Giriş
Teknoloji hızla ilerlerken birtakım sosyal davranışlarımızda hatta görgü
kurallarımızda değişiklikler meydana getirmektedir. Bunun sonucu olarak
dil tutumlarımızda değişiklikler ortaya çıkması gayet doğaldır. İnternet
aracılığıyla kolay ve hızlı birtakım iletişim araçları ortaya çıkmış, herkesin
kendi kişisel medyasını oluşturabildiği bir imkan oluşmuştur. İnternet bize
duygu ve düşüncelerimizi denetimsiz bir ortamda özgürce ifade
edebildiğimiz bir platform sunmuştur. Sınırsızca özgür olduğumuz bu
ortamda iletişim hızımızı artırabilmek için birtakım kısaltmalar doğmuştur.
Ayrıca kendimizi hiç cümle kurmaya gerek kalmadan çabuk ve kolay bir
şekilde ifade edebileceğimiz “emoji” denilen yüz ifadeleri kelimelerin
yerini tutmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra sosyal medya ve çevrimiçi
oyunların kullanımı sırasında kullanıcıların birbirini anlayacacağı şekilde
oluşan ve zamanla konuşma diline de yayılan yepyeni ve internetin kendi
dünyasına özgü kelimeler ortaya çıkmaya başlamıştır.
Birçok araştırmada internetin dil üzerine etkileri incelenmiştir. Bu
araştırmaların konularına kısaca değinelim: Günlük konuşmalarda
Türkçenin kullanımıyla internetteki yazı dilinin farklılığından, internetteki
ve cep telefonlarında kullanılan yazı tarzının bambaşka özellikler
taşıdığından bahsedilmiştir. Teknolojik gelişmeler nedeniyle bütün dünya
dillerinde tekno-diller oluşmaya başlamasına; yaşam teknik hale geldikçe
kelime ve dil yapılarının da bu yönde şekillenmeye başlayarak edebî
üsluptan uzak diller oluşmaya başlamasına değinilmiştir. [1]
Bir diğer araştırmada gençlerin dijital teknolojinin olanaklarından akıcı
bir şekilde yararlanarak, okuryazarlık yüzünü radikal bir şekilde
değiştirerek, bu değişim süreçlerinin öncüsü olduğu öne sürülmektedir. [2]
İnternet kullanımlarının iletişim dilini de zamanla oluşturup
geliştirdiğine değinilmiştir. Anlaşmalı olarak ortak oluşturulan dil kodları
simge olarak da nitelendirilmektedir. Çünkü internet kullanıcılarının
uzlaşımı olmasa smiley, java gibi kullanımlar kendi başlarına bir anlam
taşımamaktadırlar. Kısaltmalar kullanarak yeni bir dil oluşturması,
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kendine has jargonlar kullanmaya başlaması, smiley gibi harf yerini alacak
simge kodlarının geliştirilmesi gibi internet dilinin iletişim alanında açtığı
yepyeni boyutlara dikkat çekilmektedir. [3]
Nitel araştırma bulguları incelenerek MSN ve forum kayıtlarında
kelimelerin yazımıyla ilgili olarak kısaltmaların yoğun bir şekilde
kullanıldığı tespit edilmiş, internet ortamındaki dilin bir nevî şifre
görünümü sergilediğine değinilmiştir. [4]
Görüldüğü gibi bu araştırmaların çoğu internetteki yazı dilinin standart
dilin ölçütlerinden ne yönde ve ne ölçüde sapmalar olduğundan bahseder.
İnternet dilindeki İngilizcenin baskısından, dilimize yabancı dillerden
sözcük ve terim akışından bahsedilmektedir. [5]
Konuşma dilinden sosyal ağ ortamına taşınan sözcükler olabileceği gibi
internette oluşturulan jargonun bir süre sonra günlük konuşma dilinde de
kullanılmaya başlayabileceği öngörülmektedir. Öğrencilerin internet
ortamında yazışırken kullandıkları özensiz dilin etkisiyle bazı kısaltılmış
ifadeleri sözlü dilde de kullanma alışkanlığı edinebilme olasılığından
bahsedilmiştir. [6]
İnternet dilindeki bu değişiklikler birçok araştırmacı için “bozulma” ya
da “yozlaşma” olarak açıklanmaktadır. Dillerin gelişme ve
yaygınlaşmasına bunca fırsat sağlayan internetin dillerde bozulmaya neden
olduğu eleştirisi, İngilizce dahil birçok dil için ortaya atılmıştır. Ancak,
dilde her türlü değişme için, pek çok ülkede ve pek çok dönemde bu türden
eleştirilerin yapıldığı dikkate alınırsa, bugünkü durumun 'bozulma teorisi'
ile açıklanamayacağı görülecektir. İnternetin dilde hızlı bir değişme
yarattığı doğrudur. Bu konuda dilcilere düşen görev ise, değişmenin boyut
ve niteliklerini kavramak; dil çalışmalarında internetin ve bilgi
teknolojilerinin etkin olarak kullanılmasını sağlamak ve en önemlisi "eTürkçe"den yana bir tutum almaktır.[7]
Bizim çalışmamız ise internetteki yazı dilinin standart yazı dili
kurallarından uzaklaşması ve konuşma dili özellikleri taşıması
doğrultusunda değil, bu bakış açısının tam tersi yönünde bir araştırma
içermektedir. Şöyle ki gençlerin internetteki yazışmalarda öğrendikleri ve
alışkanlık haline getirdikleri kuralsız dil kullanımlarını sadece bahsi geçen
sanal sohbet ortamında değil, günlük hayatlarındaki konuşma ortamlarında
da kullandıklarını fark ettik. Araştırmamız internet kullanımı sırasında
oluşan ve yayılan birtakım dilsel öğelerin sözlü dile yansımış olanlarını
incelemektedir.
2. İnternet Argosu Nedir?
“Geniş anlamıyla argo, ortaklaşa kullanılan ölçünlü dilin dışında kalan
her türlü kullanımdır. [8] Bir meslek veya topluluktaki insanların ortak
dildeki sözlere özel anlamlar vermek, bazı sözlerde kuralsız değişiklikler
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yapmak, dilin değişik lehçelerinden, eskimiş veya henüz alışılmamış yeni
ögelerinden ve yabancı kökenli anlaşılmayan sözlük ve söz dizimi
ögelerinden oluşan, sık sık iğretilemeli anlamlara da yer veren özel dil
kullanımı argodur. Öğrenci argosu, hırsız argosu, asker argosu, şoför
argosu, kalaycı argosu, gemici argosu gibi.” [9]
Argoya günlük hayatımızda sık sık rastlarız. Taksiye veya dolmuşa
bindiğimizde şoförlerin kendi aralarındaki konuşmalarını dinleyecek
olursak örneğin “salça olmak” birleşik fiil kalıbının “rahatsız etmek”
anlamına geldiğini bağlamdan aşağı yukarı çıkarabiliriz. Günay Karaağaç
Dil Bilimi Terimleri adlı eserinde toplum ile çatışan bireylerin dillerinin
argolaşmaya başladığından bahseder. Yazar bu gizli dili bir tür toplumdan
kaçış veya başkaldırı olarak değerlendirir. [10]
Doğan Aksan ortak dilin yanında; konuşma dili, yazı dili, yazılı dil ve
özel diller başlığı altında toplanabilecek sosyolekt, argo ve jargon gibi dil
türlerinden söz eder. [11] Nurettin Demir de, Türkçenin varyantlarını
standart varyant, yerel varyasyon, sosyal varyasyon (meslek, sosyal statü,
yaş, cinsiyet, bağlam varyantları), dil politikası kaynaklı varyasyon, teknik
nedenlere bağlı varyasyon, dil ilişkisi varyantları, idyolekt ve diğer
varyantlar olarak sıralar.[12]
Ahmet Topaloğlu özel dili “Bir dilin belli bir çevrede kullanılan, sınıfa,
yaşa, özellikle de mesleğe göre değişiklik gösteren ve daha çok kelime
bakımından farklılıkları olan biçimi.” [13]; Zeynep Korkmaz “Bir
toplumda, bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre
belirlenen dil.”[14] ; Nurettin Demir “üçüncü kişilerden belli şeyleri
gizlemek amacıyla kullanılan her çeşit dil türü” [15] olarak tarif
etmişlerdir.
Berke Vardar, özel dil için “Genel dilin belli bir çevrede kullanılan özel
biçimi, özel bir deneyim alanına giren bilgilerin aktarıldığı bildirişim
durumlarında kullanılan dil. Bilimsel ve uygulayımsal dillerin yanı sıra
çeşitli uğraş alanlarındaki (kasaplık, marangozluk gibi) diller özel dillerdir.
Genel dile oranla bu dillerin en önemli yönünü sözlükleri ve bu düzlemde
de adlar oluşturur.” diyerek hem özel dillerin genel dilin bir türü olduğuna
hem de bu tür dillerde söz varlığının önemine dikkat çekmiştir. [16]
Özel dil terimi; gizli dilleri, argoyu, jargonu ve diğer sosyolektleri
içerir. Nitekim Nurettin Demir, özel dil teriminin kapsadığı alt kavramları
“Argo, Meslek Dili, Esnaf Dili, Sosyal Dil, Gizli Dil” alt başlıklarıyla
belirler.[17]
Özel diller içinde argo, jargon ve esnaf diliyle birlikte ele alınan, çoğu
zaman onlarla karıştırılan gizli dilin diğer özel dillerle kimi ortak yanları
bulunsa da onlardan ayrılan yönleri ağır basar. Gizli dil “Çevresindeki
diğer gruplarla ortak bir üst dili bulunan bir etnik grubun, düşünce ve

168 | İnternet Argosu ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıkları

duygularını çevredekilerden gizlemek amacıyla kullandığı; bir etnik gruba
ait olma, dolayısıyla grup kimliği oluşturma, yalnızca suç sayılabilecek
durumları değil hayatın her sahasını ifade etme yeterliliğine sahip olma ve
deşifre olan kelimeleri değiştirmeme gibi yönlerden argodan ayrılan bir alt
kültür dili”dir. [18] Türkiyedeki varlığı, XIX. yüzyılın sonlarından beri
bilinmekte olan gizli diller, XX. yüzyılın başından beri çeşitli araştırmalara
konu olmuştur.[19]
Günümüz gençlerinin günlük konuşma dilleri incelenecek olursa gerek
yetişkinler tarafından anlaşılmamak ve gizli olmak amacıyla oluşmuş olan
gerekse mevcut sosyal yapıya başkaldırı niteliğindeki birçok dilsel öğeye
rastlamak mümkündür. Örneğin gençlerin kendi aralarında oluşturmaya
çalıştıkları özel dilde “yeşermek” sözcüğünü “canlanmak, hareketlenmek”
anlamında kullandıkları cümlelere rastlanır;ve/veya “kullanılabilir
durumda” demek yerine “gideri var” söz kalıbını tercih ettiklerini fark
ederiz. Bu tür söz kalıpları genellikle “sitcom” diye tabir edilen durum
komedisi tarzı komedi dizilerindeki karakterlerin konuşmalarında
duyulmaktadır ve televizyon kanalıyla gençlerin diline yerleşmektedir.
Örneğin “Avrupa Yakası” adlı çok izlenen bir dizideki karakterin “Oha
falan oldum!” söz kalıbını fazlaca kullanması, diziyi seven ve takip eden
gençlerin önceleri dizideki karakteri taklit ederek bu kalıbı kullanmalarına,
zamanla gerçek durumlarda gerçek tepkiler olarak bu ifadelerin kalıcı
olmasına sebep olabilmektedir. Önceleri televizyon, bu dili yaymakta
birincil görevi üstlenirken; son yıllarda sosyal medya yoluyla paylaşılan
genellikle insanların gülmek için izledikleri kısa videolar, argoyu yayma
konusunda daha ön plana çıkmıştır.
Argo, çoğunluğu mecazlardan ve deyim aktarmalarından yararlanan
uydurma sözcüklerden oluşur. Kimi zaman genel dildeki kelimelerin
anlam değişimine uğraması da argoya malzeme oluşturabilir. Şöyle ki,
standart dilde var olan bir sözcük, zamanla argo anlam kazanabilir.
Örneğin çakma sözcüğü Türkçe Sözlükte “Vurulup çakılarak yapılmış
kuyumcu işi” olarak açıklanır. [20] Bir dönem markalı kot pantolon
giymek çok pahalı olduğu için bu kot pantolonların arkasındaki deriden
yapılmış markayı gösteren bölümler satın alınır ve markasız bir kot
pantalona kenarlarındaki çivileri çakmak suretiyle monte edilirdi. Bu yolla
elde edilen taklit pantalonlara “çakma” adı verilmiş ardından bu sözcük
taklit olan tüm ürünler için kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde gençler
bu sözcüğü ünlüleri başarısız bir şekilde taklit eden veya onlara benzemeye
çalışan insanlarla alay etmek için “çakma Tarkan” , “çakma Madonna”
şeklinde kullanmaktadır.
Musa Çiftçi “Argonun Niteliği ve Argoya Bakış Açımız” adlı yazısında
mecazî düşünme yeteneği olan her topluluğun bir şekilde zamanla kendi
argosunu oluşturacağından bahseder, öğretmenlerin ve benzer grupların
oluşturduklan argoyu ise masum niyetli olarak değerlendirir ve bu sözlerin
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küfür ve bayağı sözden ayırılması gerektiğine değinir. [21] Her ne şekilde
ve hangi amaçla olursa olsun, bütün ifade araçlarının, insanların bireysel
ve toplum olarak belli ihtiyaçlara cevap verdiği, dolayısıyla işlevsel olduğu
söylenebilir. Elbette, argo da böyledir; ortaya çıkışı itibariyle belli
ihtiyaçlara dayanmaktadır. [22]
Görüldüğü gibi argo sözcükler, oluşmanın ve yayılmanın bir yolunu
mutlaka bulmaktadır. Son yıllarda her an yanımızda taşıdığımız cep
telefonlarıyla, akraba ziyaretleri, arkadaş buluşmaları hatta iş
toplantılarında bile uzak kalamadığımız, adına sosyal medya dediğimiz en
yeni ve en hızlı iletişim ortamı; argonun oluşumu için en elverişli
platformu insanlara sunmaktadır.
Çalışmamızda özellikle “gençler” arasındaki özel dile odaklanmamızın
sebebi, internet söz konusu olduğunda kullanıcı istatistiklerinde genç
kesimin ön plana çıkmasıdır. Çünkü araştırmalara göre yetişkinler
bilgisayar teknolojisiyle geç tanıştıklarından dolayı internet teknolojisine
de o denli yabancıdırlar. Araştırmaya göre “Sosyal paylaşım ağlarının alt
yapısını da internet oluşturduğuna göre bu ağlarda gençlerin daha aktif yer
alacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Facebook örneğinden
gidecek olursak sosyal paylaşım ağlarında gençlerin daha fazla yer aldığı
açıkça görülmektedir. Türkiye’de 18–24 yaş grubunun %34’lük oranla ilk
sırayı aldığı görülmektedir. Bu istatistik gençlerin sosyal paylaşım
ağlarında daha fazla yer aldığı tezini güçlendirmektedir. %34’lük dilim
hemen hemen 10.719.126 kullanıcıya tekabül etmektedir. Gençlikten
yetişkinliğe geçiş periyodu olarak nitelendirilen 25–34 yaş aralığındaki
kullanıcı oranı %29’dur. Bu noktadan çıkışla 18–34 yaş aralığının toplam
oranının %63 olduğu görülmektedir. Aynı istatistiklerin diğer sosyal
paylaşım ağları (Twitter, Google+Myspace… vb.) için de benzer olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır”. [23] Bu sebeplerle inceleme konumuz olan
internet yoluyla oluşan ve yayılan bu argo için “gençlik argosu” ya da
“internet argosu” dur diyebiliriz.
İnternet ortamındaki yazılı sohbetlere katılım durumunu inceleyen
araştırmalar da mevcuttur. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin
tamamına yakını internet ortamındaki yazılı sohbetlere nadiren ya da daha
sık katılmaktadırlar. Bu sohbetlere hiç katılmayanların oranı yalnızca
%9,6’dır. Bu bulgudan hareketle internet ortamındaki yazılı sohbetin
öğrenciler tarafından sevildiği ve sıklıkla kullanıldığı sonucuna
ulaşılabilir. İnternet ortamında sosyal baskının olmayışı ya da daha az
oluşu onların kendilerini daha özgür hissetmelerine sebep olmaktadır. [24]
Üniversite öğrencilerinin argoya bakışıyla ilgili yapılan araştırmanın
sonucunda öğrencilerin argounun sınırını kesin olarak çizemediği yani
günlük hayatta kullanılan bazı sözcüklerin argo olduğunu fark etmediği,
özellikle erkek öğrencilerin argodan hoşlandığı, buna rağmen yazı dilinde
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kesinlikle olmaması gerektiğini savundukları tespit edilmiştir. Bununla
beraber, araştırmaya göre gençler teknolojiyi argoyu besleyen
kaynaklardan biri olarak görmekte, argonun da bir modası olduğunu
düşünmekte ve son zamanlarda internet argosunun rağbet gördüğünü
düşünmektedirler. [25]
Araştırmamız gençlerin sosyal medyayı kullanırken oluşturdukları özel
dili incelemektedir. Gençler sosyal medyadan öğrendikleri bazı kelimeleri
kullanırken kendilerini özel ve farklı hissetmek amacını gütmektedir;
kendi grupları içinde konuşurken yetişkinlerin onları anlamaması
iletişimin ötesinde ikincil bir kazanç sunmaktadır. Bazı küçük öğrenci
gruplarının kendi aralarındaki esprilere gönderme yaparak geçici bir özel
dil oluşturdukları da gözlemlenebilir. Ancak bu tür argo kalıcı olmaz ve
yetişkinler konuyu anlamaya başladığında amacından uzaklaşır. Bu
yönüyle bu özel dil, kısa sürede işlevini yitirir ve ölmeye mahkumdur.
Teknoloji yoluyla oluşan ve yayılan argo ise çok küçük bir gruba hitap
etmez, bu iletişim araçlarını kullanan herkesin ona kolaylıkla
ulaşabilmesini sağlar. Hem sözlü hem de yazılı olarak kullanılması
mümkündür.
3. Yöntem ve Bulgular:
Araştırmamızda anket ve gözlem metodu kullanılmıştır. Anket soruları,
öğrencilerin internet ortamında öğrenmiş oldukları sözcükleri veya söz
kalıplarını günlük hayattaki konuşmalarına yansıtıp yansıtmadıklarını
tespit etmek ve öğrencilerin bu konudaki farkındalık düzeylerini ölçmektir.
28 sorudan oluşan özgün bir ölçek hazırlanmış ve Lüleburgaz Anadolu
Lisesi öğrencilerinin tümüne uygulanmıştır. Yapılan anketin analiz
sonuçları şu şekildedir: Ankete katılan öğrencilerin %42.7’si (224 kişi)
Erkek, %57.3’ü (301 kişi) kızdır. Ankete katılan öğrencilerin yaşlara göre
dağılımları incelendiğinde %12.8’i (67 kişi) 14-15 yaş aralığında, %42.9’u
(225 kişi) 15-16 yaş aralığında ve %44.4’ü (233 kişi) 17-19 yaş
aralığındadır. Ankete katılan öğrencilerin %6.3’ü(33 kişi) Sözel, %68.6’sı
(361 kişi) Sayısal ve %25’i (131 kişi) Türkçe – Matematik Bölümü
öğrencisidir. Ankete katılan öğrencilerin %39.4’ü (207 kişi) günlük 1-3
saat, %32.4’ü (170 kişi) 3-5 saat ve %28.2’si (148 kişi) 5-7 saat internette
vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir.
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Öğrencilerin uygulanan ölçeğin maddelerine verdikleri cevaplara ait
dağılımlar aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır.
Maddeler

Ort.

Stan.
Sapma

Min.

Mak.

1.

Sosyal medyada dilimizde olmayan “stalklamak”,
“trollemek” gibi yabancı kaynaklı sözcükler ve
değişik söz kalıpları öğrenirim.

3.49

0.77

1.00

4.00

2.

Sosyal medyada öğrendiğim bu yeni kelimeleri
sadece sosyal medyada kullanırım.

2.58

0.84

1.00

4.00

3.

Sosyal medyada öğrendiğim değişik kelimeleri
whatsapp, messenger vb. uygulamalarda
yazışmalarım sırasında kullanırım.

3.22

0.88

1.00

4.00
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4.

Sosyal medyada öğrendiğim bu kelimeleri günlük
konuşmalarımda kullanırım.

2.88

0.89

1.00

4.00

5.

Sosyal medyada öğrendiğim bu kelimeleri
kullanmak hoşuma gider.

2.76

0.95

1.00

4.00

6.

İnternetteki yazışmalarımda yazım kurallarına
uyarım.

2.89

0.89

1.00

4.00

7.

İnternetteki yazışmalarım sırasında sözcükler
yerine emoji kullanırım.

2.62

0.83

1.00

4.00

8.

Türkçeyi hatasız kullanmanın sosyal hayatımda
bana faydalı olduğunu düşünürüm.

3.07

0.95

1.00

4.00

9.

Günlük konuşmalarımda Türkçe sözlüklerde yer
alan ( okulda öğrendiğim) atasözlerini sıklıkla
kullanırım.

2.57

0.81

1.00

4.00

2.55

0.83

1.00

4.00

2.20

0.96

1.00

4.00

12. Sosyal medyada kullandığımız değişik kelimeler

2.09

0.97

1.00

4.00

13. Bu kelimeleri kullanmak kişiye saygınlık

2.00

1.01

1.00

4.00

14. Dilbilgisi kurallarına genellikle sosyal medyada

2.46

0.97

1.00

4.00

15. İnternet ortamında genellikle kelimeleri tam

2.48

0.96

1.00

4.00

16. Türkçeyi en kusursuz şekilde

konuşma dilinde

2.77

0.87

1.00

4.00

17. İnternet argosu kullanan birini uyarırsam tepki

2.49

0.91

1.00

4.00

18. İnternetin Türkçemize olumsuz etkileri vardır.

2.93

0.88

1.00

4.00

19. Günlük konuşmalarımda yabancı kelimeler

2.53

0.93

1.00

4.00

20. İnternet diline hakim olmak kişiye ayrıcalık katar.

2.44

0.96

1.00

4.00

21. İnternetteki bu değişik sözcükler

2.65

0.93

1.00

4.00

2.10

1.04

1.00

4.00

10. Günlük konuşmalarımda Türkçe sözlüklerde yer
alan (okulda öğrendiğim) deyimleri sıklıkla
kullanırım.

11. Kendi yaş grubumdan olmayan insanlar internet
dilini bilmediği için onlarla iletişim kurmakta
zorlanırım.
Türk diline zenginlik kazandırır.
kazandırır.

dikkat etmem.
yazmam, kısaltmalar yaparım.
kullanırım.
alırım.

kullanmak hoşuma gider.

dilime

yerleşmekte ve kalıcı olmaktadır.

22. İnternet dilini (kompozisyon ve ödevlerimi
yazarken) yazı dilinde kullanırım.
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23. Günlük hayatta yabancı kelimeler kullanmak

2.18

0.97

1.00

4.00

24. İnternette öğrendiğim kelimeleri kullanmak

2.68

0.95

1.00

4.00

25. Büyüklerin anlayamadığı değişik kelimeler

2.21

1.08

1.00

4.00

26. Sosyal medyada kullanılan bu kelimeler geçicidir.

2.84

0.99

1.00

4.00

27. Sosyal medyada yazışmalarım sırasında

2.70

0.88

1.00

4.00

28. Sosyal medya kullanırken yabancı dili özellikle

2.80

0.93

1.00

4.00

Türkçeye zarar vermez.
eğlencelidir.

kullanmak bana kendimi özel hissettirir.

kullandığım ifadeleri günlük hayatıma yansıtmam.
İngilizceyi iyi bilmek gerekir.

Her Zaman

Bazen

Hiç

Nadiren

Bireylerin uygulanan ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait
dağılımlar aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır.

n

%

n

%

n

%

n

%

s1

16

3.0

43

8.2

135

25.7

331

63.0

s2

61

11.6

154

29.3

252

48.0

58

11.0

s3

27

5.1

77

14.7

175

33.3

246

46.9

s4

41

7.8

119

22.7

228

43.4

137

26.1

s5

55

10.5

148

28.2

191

36.4

131

25.0

s6

36

6.9

133

25.3

210

40.0

146

27.8

s7

48

9.1

178

33.9

227

43.2

72

13.7

s8

37

7.0

109

20.8

158

30.1

221

42.1

s9

45

8.6

199

37.9

217

41.3

64

12.2

s10

48

9.1

208

39.6

201

38.3

68

13.0

S11

147

28.0

179

34.1

148

28.2

51

9.7

s12

169

32.2

193

36.8

109

20.8

54

10.3

s13

211

40.2

160

30.5

99

18.9

55

10.5

s14

96

18.3

172

32.8

174

33.1

83

15.8

s15

93

17.7

168

32.0

181

34.5

83

15.8
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s16

45

8.6

137

26.1

239

45.5

104

19.8

s17

75

14.3

194

37.0

179

S18

38

7.2

109

20.8

228

34.1

77

14.7

43.4

150

28.6

S19

75

14.3

179

34.1

187

35.6

84

16.0

S20

103

19.6

164

31.2

183

34.9

75

14.3

S21

61

11.6

170

32.4

187

35.6

107

20.4

S22

186

35.4

170

32.4

97

18.5

72

13.7

S23

151

28.8

188

35.8

127

24.2

59

11.2

S24

65

12.4

153

29.1

190

36.2

117

22.3

S25

172

32.8

160

30.5

104

19.8

89

17.0

S26

57

10.9

133

25.3

173

33.0

162

30.9

S27

51

9.7

154

29.3

224

42.7

96

18.3

S28

45

8.6

151

28.8

191

36.4

138

26.3

Ankete katılan öğrencilere çalışma kapsamında uygulanan ve sosyal
medyanın dilimize etkilerini ölçmeyi amaçlayan ölçekten alınan puanların
demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi
için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) veya Bağımsız iki grup t-testi
uygulanmıştır. Karşılaştırılan grup sayısının iki olduğu durumda t-testi;
ikiden fazla olması durumunda ise varyans analizi tekniğinden
yararlanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında farklılık
olduğu tespit edildiğinde, farklı grupların belirlenmesi için Tukey Çoklu
Karşılaştırma Yönteminden yararlanılmıştır. Tukey testi sonucunda elde
edilen farklılıklar ortalamaların yanına harfler ile belirtilmiştir. Grup
ortalamaları yanındaki aynı harfler gruplar arasında fark olmadığını, farklı
harfler ise grupların birbirlerinden farklı olduklarını belirtmektedir. Aynı
tek bir harfe bile sahip olunması iki grup ortalaması arasında fark olmadığı
anlamına gelmektedir.
Cinsiyet

n

Ort

S.Sapma

t

df

p

Erkek

224

2.51

0.39

2.696

523

0.007

Kız

301

2.43

0.32

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin uygulanan ölçekten aldıkları
puanların cinsiyete göre değişip değişmediğinin belirlenmesi için
“Bağımsız T-testi” uygulanmış, elde edilen sonuçlar yukarıdaki tabloya
yansıtılmıştır. Kurulan hipotezler şu şekildedir;

H 0 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar cinsiyete göre
farklılık göstermemektedir.
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H1 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar cinsiyete göre
farklılık göstermektedir.
Yapılan t-testi sonucunda p<0.05 olduğundan bireylerin aldıkları
puanların cinsiyete göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.
Yaş

n

Ort

S.Sapma

F

df

p

14-15

67

2.48AB

0.35

3.987

2;522

0.019

15-16

225

2.51A

0.35

17-19

233

2.41B

0.35

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin uygulanan ölçekten aldıkları
puanların yaşa göre değişip değişmediğinin belirlenmesi için tek faktörlü
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır, elde edilen sonuçlar yukarıdaki
tabloya yansıtılmıştır. Kurulan hipotezler şu şekildedir;

H 0 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar yaşa göre
farklılık göstermemektedir.

H1 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar yaşa göre
farklılık göstermektedir.
Yapılan ANOVA Testi sonucunda p<0.05 olduğundan alınan puanların
yaşa göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Bölüm

n

Ort

S.Sapma

F

df

p

Sözel

33

2.43

0.33

0.554

2;522

0.575

Sayısal

361

2.47

0.35

TürkçeMatematik

131

2.44

0.36

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin uygulanan ölçekten aldıkları
puanların okudukları bölüme göre değişip değişmediğinin belirlenmesi
için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır, elde edilen
sonuçlar yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Kurulan hipotezler şu
şekildedir;

H 0 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar okudukları
bölümlere göre farklılık göstermemektedir.
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H1 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar okudukları
bölümlere göre farklılık göstermektedir.
Yapılan ANOVA Testi sonucunda p>0.05 olduğundan alınan puanların
okudukları bölümlere göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.
İnternet
Kullanımı

n

Ort

S.Sapma

F

df

p

1-3 saat

207

2.36B

0.34

14.879

2;522

0.000

3-5 saat

170

2.51A

0.29

5-7 saat

148

2.55A

0.39

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin uygulanan ölçekten aldıkları
puanların günlük internet kullanımlarına göre değişip değişmediğinin
belirlenmesi için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır,
elde edilen sonuçlar yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. Kurulan hipotezler
şu şekildedir;

H 0 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar günlük internet
kullanımlarına göre farklılık göstermemektedir.

H1 : Bireylerin Uygulanan Ölçekten aldıkları puanlar günlük internet
kullanımlarına göre göstermektedir.
Yapılan ANOVA Testi sonucunda p>0.05 olduğundan alınan puanların
günlük internet kullanımlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anket sonuçlarını inceleyecek olursak gençler birtakım söz kalıplarını
sosyal medya yoluyla öğrendiklerini ve bunları sadece sosyal medya
platformu ile sınırlı tutmadıklarını, başka iletişim kanallarında da
kullandıklarını kabul etmektedirler. Gençler Türkçeyi doğru ve hatasız
kullanmanın önemine inanmakta ancak sosyal medyada öğrendikleri bu
kelimeleri Türkçeye zararlı bulmamaktadır hatta bu kelimeleri
kullanmaktan hoşlandıklarını ifade etmektedirler. Gençlerin büyük
çoğunluğu internetteki yazışmalarında yazım kurallarına uymadıklarını,
kısaltmalar yaptıklarını, sözcükler yerine emoji kullandıklarını kabul
etmişlerdir. Buna rağmen Türkçeyi en kusursuz şekilde kullandıklarına
inanmaktadır.
Ankete katılan öğrencilerin çoğu genel olarak internetin dile zarar
verdiğini düşünmekte ama internet dilini kullanmaktan keyif alıp
almadıklarıyla ilgili sorulara ise genellikle olumlu yanıt vermektedir. Bu
durum gençlerin sosyal medya yoluyla oluşturdukları bu özel dili Türkçeyi
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yozlaştırmak olarak görmedikleri aksine hızlı ve etkili iletişimin bir yolu
hatta bir ayrıcalık olarak gördüklerini göstermektedir.
Ankete katılan gençlerin yarısından fazlası kendi yaş grubundan
olmayan insanlarla internet dilini bilmedikleri için iletişim sorunu
yaşamaktadır. Bu durum bu dilin kullanılmasını eğlenceli kılan bir
unsurdur ve kullanıcıların kendilerini özel hissetmesini sağlamaktadır.
Yetişkinler de benzer sitelere girerek bu argoyu anlamaya başladıklarında
bu özel dil cazibesini kaybedecek ve yerini başka bir platformda oluşan
yeni bir argoya bırakacaktır.
Gençler bu dilin geçici olduğunu bilmekte ve bunları kompozisyon
ödevlerinde kullanmamaya dikkat etmekte buna rağmen internetteki
yazışmalar sırasında bu dili kullanmakta sakınca görmemektedir. Öte
yandan bu sözcük ve söz kalıplarının günlük hayatlarındaki konuşma
diline de sıçramış olduğunu henüz fark etmemektedirler. Bununla birlikte
ankete katılan öğrencilerin yarısından fazlası bu argoyu kullanan birini
uyarırsa tepki alacağını belirtmiştir. Bu da gençlerin sosyal ortamda dil
konusunda farkındalık kazanmalarını engelleyen bir tutumdur. Sonuç
olarak gençler bu argoyu sosyal hayatlarında kullanmaktan keyif almakta
ancak bunun bir yozlaşma olup olmadığı konusunda farkındalık
kazanmamış durumdadır. Bu doğrultuda farkındalık yaratacak projemize
benzer başka çalışmaların da yapılması gerektiği kanısındayız. Bu anketin
sonuçları “İnternet ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıklarının Gençlerin
Dil Tutumları Üzerindeki” başlıklı makalede paylaşılmış, eser “2017 Türk
Dili Yılı” etkinlikleri kapsamında “Dilimiz Kimliğimizdir” çervesinde
düzenlenen yarışmada il çapında birincilik kazanmıştır. [26]
4. İnternet Argosu Sözcük Dizini:
Projemiz doğrultusunda gençlerin internet kullanımlarını gözlemleme
metoduyla bir sözcük dizini hazırladık. Bu sözlükte kısaltmalar, konuşma
dilinde geçen söz kalıpları, genellikle İngilizce kaynaklı sözcüklere Türkçe
ekler ulanarak oluşturulmuş sözcükler ya da yine İngilizce kaynaklı
sözcüklerle Türkçe yardımcı eylemlerin kalıplaşması yoluyla oluşan
birleşik fiiller bulunuyor. Bu sözcük ve söz kalıplarının anlamlarını
açıklayabilmek için öncelikle ilk kaynak olarak bu dilin kullanıcıları olan
gençlerden yardım aldık. Lüleburgaz Anadolu Lisesi öğrencileri kaynak
kişi olarak makalemize katkıda bulundular. Bazı gençler internette zaman
harcamadıkları için bu sözcüklerin anlamlarından haberdar olmadıklarını
ifade ettiler. Bazı gençler ise kendi aralarında bu anlamlarla ilgili
çatışmaya girdiler. Bu durum gençlik argosunun henüz oluşmakta olan bir
dil
olmasından
yani
oluşumunu
henüz
tamamlamasından
kaynaklanmaktadır. Son olarak bu sözcüklerin esas kaynağı olan sosyal
medyayı yine onları anlamlandırmak için en temel kaynak olarak
kullandık.
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“Ablan Star Bebeğim!”: “Harika olmak, muhteşem olmak”
anlamında kullanılan bu kalıp ilk olarak DJ ve sosyal medya fenomeni olan
Kerimcan Durmaz tarafından kullanılmış ve büyük bir hayran kitlesi
tarafından yayılmıştır. Günümüzün özgüvenli gençleri bu söz kalıbını
kendilerini övmek istedikleri bir ortamda kullanıyorlar.
AEO: “Allaha emanet ol” ifadesinin kısaltılmış halidir.
AFK: “away from keyboard” anlamına gelen kısaltma. [27] Bilgisayar
ortamında, oyundan çıkma anlamında kullanılan bir ifadedir, günlük
hayata da ortamdan çıkma anlamında yansımıştır.
AKA: “also known as” kalıbının kısaltılmışıdır. Gençler bu kısaltmayı
“nam-ı değer” anlamında kullanmaktadır.
Artı 1(+1): “Katılıyorum” anlamında kullanılan destekleme ifadesidir.
Bu ifadenin açıklaması şöyledir: “Google + butonunu bir oy verme gibi
düşünelim. Bu buton her sitenin kenarında bulunuyor. Okuduğunuz
haberlerin, tıkladığınız bağlantıların, ya da paylaşmak istediğiniz
şeyleri Google +1’leyebiliyorsunuz. Sizin +1’lediğiniz bağlantıları diğer
arkadaşlarınız görüyor. Yani bu sistem en çok +1’lenenlerin görülmesini
sağlıyor. Herkes beğendiğini +1’lerse güzel paylaşımlar, siteler, ya da
bağlantılar üst sıralara çıkar, o zaman her şey daha zevkli, göze hitap eder
şekle gelir.” [28] Gençler günlük hayatta “bunu ben de beğendim”
anlamına gelecek şekilde bu söz kalıbını kullanmaktadır.
AS : “Aleyküm selam” ifadesinin kısaltılmış halidir, günlük dile de bu
şekliyle yansımış durumdadır.
“At Fava Bekle”: Sosyal medya kullanıcılarının beğendikleri
paylaşımları kendi sayfalarına kopyalamasıyla yayılan bu ifade şimdilerde
“bir şeyin gerçekleşeceğinden emin olunan durumlarda” kullanılan bir
kalıptır.
Banlamak: İnternet dünyasında verilen bir hizmetten, üyelikten veya
bir siteye girişten yoksun bırakılmak, yasaklanmak veya uzaklaştırılmak.
Bir üyenin (internetteki bir forumda ) yaptığı suçtan dolayı bir yönetici
tarafından ceza alması. [29] Bu kalıp konuşma dilinde “Engellemek”
anlamında kullanılıyor. Bu sözcüğün “banlanmak” şeklinde edilgen hali de
gençlerin konuşma dilinde mevcuttur.
Beyin Yakmak: Zorlanmak, kafa karışıklığı yaşamak.
Blocklamak: “Engellemek”anlamında kullanılan bu sözcük, sosyal
medyada biriyle haberleşmek istemediğinizde tek tuşa basarak kendisiyle
iletişimi kesmek demektir. Bu sözcüğün “blocklanmak” şeklinde edilgen
hali de gençlerin dilinde yaşamaktadır.
Blogger: İnternet üzerinde kişisel sayfa (blog) tutan kişi.
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Buga Girmek: Önceleri bir teknoloji terimi olan bu kalıp günümüz
gençlerinin dilinde “kararsız kalındığında donup kalmak” anlamında
kullanılan bir ifadedir.
Bro: (İng.brother:erkek kardeş) Kardeş anlamında kullanılan yabancı
kökenli kısaltmadır. Gençler bu kısaltmayı en yakın arkadaşlarına
samimiyet ifadesi olarak kullanmaktadır.
Cam: İngilizce “camera” sözcüğünün kısatılmışı olan bu sözcük, bu
kısa haliyle kullanılmaya başlamış, kamera sözcüğünün yerini almıştır.
Cakey Face: Baz uygulamadan yapılan makyajda fondöten yüze tam
oturmayacağı için, "Cakey Face"e neden olur. [30] Pürüzlü görünen, hatalı
makyaj uygulanmış yüz için kullanılan ifadedir. İngilizcede “kek”
anlamına gelen bu sözcük muhtemelen benzetme yoluyla oluşmuştur.
Chalenge Yapmak: YouTube kanallarında ortaya çıkmış olan bu
kavram, İngilizce karşılığına uygun olarak “meydan okuma” veya bir çeşit
internet üzerinden “duello çağrısı” anlamında kullanılır, yapılması zor olan
bir şeyi yaparak bunu videoya çekip yayınlamak anlamında düşünebiliriz.
Click Bait: “Tık Yemi”, “Tık Tuzağı” anlamına gelen bu söz grubu
internette bir içeriği yaratan tarafından takipçilerin ilgisini çekebilmek için
abartılı bir başlık atmasıdır. İnterneetteki bazı haber sitelerinin lüzumsuz
haberleri tıklatmak amacıyla çok önemli haberlermiş gibi sansasyolenel
başlık atmalarına da bu ad verilmiştir.
Cosplay (yapmak): “Cosplay”, “costume” ve “play” kelimelerinin
birleşiminden oluşan kabaca “kostümlü oyun” olarak çevirebileceğimiz bir
kelimedir. “Cosplayer” olarak adlandırılan kişiler ise çeşitli aksesuarlar ve
kostümler kullanarak anime, manga, film, oyun, kitap ve cosplay
sanatçısının kendi yarattığı karakterleri taklit ederek kostüm ve performans
sanatı icra etmektedirler. “Cosplay” kavramı, Avrupa ve
özellikle Japonya'da çok fazla seveni olmakla beraber çok büyük
etkinliklerin yapılmasını da sağlamıştır. Kişiler o çok sevdikleri
karakterleri canlandırmak ya da başkalarının canlandırdığı karakterleri
görebilmek için bu etkinliklere gider olmuşlardır. [31] Çıkış noktası bu
etkinlik olsa da günümüz gençleri bu ifadeyi “taklit etmek” anlamına
gelecek şekilde sözlü dillerine yansıtmışlardır. Örneğin “O, Aziz Hoca’nın
‘cosplay’idir.” cümlesinde olduğu gibi birine özenip onun gibi davranmak
anlamında isim olarak ya da “cosplay yapmak” fiil grubu şeklinde
kullanılmaktadır.
Cool: İngilizcede “soğuk, serin, klas…” pek çok anlamı olan bu sözcük,
sosyal medyada ve gençler arasında çoğunlukla “havalı” anlamında
kullanılmaktadır.

180 | İnternet Argosu ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıkları

Copy Paste Yapmak: Bilgisayar terimlerinden oluşmuş bu fiil
grubunu gençler “birinin kıyafetinin aynısını giymek” anlamında
kullanmaktadır.
Cringe: İngilizcede yaygın kullanımı “sinmek, yaltaklanmak” olan bu
sözcük, her ne hikmetse sosyal medyada “başkasının yerine utanma
durumu” olarak kullanılmaktadır. [32]
Diss: Karşısındaki rap sanatçısına ona karşı duyduğu duyguları
aşılamak amacıyla yazıp söyledikleri parçaya verilen isimdir. Rapçi
gençler arasında buna argo tabirle "düşürmek, atmak, söylemek, bırakmak,
kesmek, ilişkisini kesmek, görüşmemek, çıkarmak, söyleyememek (harf),
öldürmek"; isim olarak kullanıldığında, "damla, az miktar, şeker, azalma,
düşme, düşüş, iniş, perde (sahne)" anlamına gelmektedir. [33]
Diss Atmak: Diss kısaltmasının açılımı İngilizce "dissertation"
şeklindedir. “Dissertation” kelimesi Türkçe'de “söylev” anlamına
gelmektedir. Söylev, bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla
söylenen uzunca, coşkulu ve güzel sözler bütünüdür. “Diss atmak” ise
rap yapan kişiler tarafından kullanılır.
Dislike: Sosyal medyada “beğenmeme” anlamına gelen bir butondur,
günlük hayatta yine aynı anlamındadır.“Dislike etmek” şeklinde İngilizce
bir sözcüğe Türkçe bir yardımcı eylemin eklenmesiyle oluşan bir birleşik
yapı şeklinde kulllanılmaktadır.
Drop Atmak: Bu kalıp “Online oyunlarda oyuncunun elindekini
atması, düşürmesi” anlamındadır. Bu sözcüğün günlük hayatta
kullanımına çok sık rastlanmamaktadır ancak nadir olarak “sahip olunan
bir şeyden vazgeçmek” anlamında kullanıldığı söylenebilir. [34]
Droplamak: Oyunda görüntünün durup yavaşlaması demektir.
DM: (İng. Direct Message ) İnstagramda kişiye veya belli bir gruba
özel mesaj göndermektir. Gençler bu kısaltmayı “DM atmak” şeklinde
kullanmaktadır. Ayrıca bu iletişim yolunu kullanarak flört etme amaçlı bir
sohbet başlatmayı da “DM’den yürümek” şeklinde bir kalıp sözle ifade
etmektedirler.
Dürtmek: Facebook adlı sosyal medya uygulamasında bir kişiyi
yoklamak, ona varlığını hatırlatmak amacıyla gönderilen bir çeşit
bildirimdir. Bu sözcük, gençlerin konuşma dilinde Türkçe sözlükteki ilk
anlamından uzaklaşıp sosyal medyadaki kullanım amacını çağrıştıracak
şekilde kullanılmaya başlamıştır.
Efso: Efsane kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Bu kısaltma, önceleri
sadece internet ortamındaki yazışmalarda beğeni ifadesi olarak
kullanılırken şimdilerde sözlü dile de yansımıştır.
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Engel Yemek: Günümüz gençlerinin teknoloji kullanma
alışkanlıklarının yetişkinlerden çok farklı olduğundan ve bu doğrultuda
görgü kurallarının hızla değiştiğinden bahsetmiştik. Gençler, aralarında
çıkan en küçük anlaşmazlıkta WhatsApp adlı mesajlaşma
uygulamasındaki engelleme özelliğini kullanarak iletişimi kapatmaktan
çekinmemekte hatta bu durumu “foton gitti?” şeklinde şaka yollu ifade
etmektedirler. “Engel yemek” bu gibi durumlar için kullanılan bir kalıp
ifadedir.
Error Vermek: Bilgisayarda bir sorun olduğunda uyarı şeklinde
karşımıza çıkan “error” ifadesiyle “vermek” fiilinin “yardımcı eylem”
görevinde kullanılması sonucu bir çeşit birleşik fiil oluşmuştur. Bu kalıp
sözlü dilde “hata yapmak, kalakalmak” gibi durumları anlatmak için
kullanılır.
Fail:İngilizcede “başarısız olmak” anlamındaki bu fiil, günlük dile
“yanlış, saçma, uygunsuz veya yersiz bir davranış”ı anlatan bir ifade olarak
yerleşmiştir.
Örnek:
-Ben Selin’in doğum gününün ne zaman olduğunu biliyorum ya.
-Ne zamanmış?
-4 Haziran.
-Al işte fail! Beşinde doğmuş kız!
Fail Olmak: Yukarıda açıklanan sözcük, “olmak” yardımcı eylemiyle
kalıplaşmak yoluyla “fail olmak” şeklinde bir çeşit birleşik fiil
oluşturmuştur. “Saçma ve uygunsuz şekilde yakalanmak” anlamında
kullanılmaktadır.
Fake Atmak: Yabancı kaynaklı bir sözcüğün Türkçe bir fiille
kalıplaşması yoluyla oluşmuştur. Sözcük dizinimizde bu yolla oluşmuş fiil
grupları çoğunluktadır. Bu fiil “kandırmak” anlamında kullanılır.
Fame: İngilizcedeki anlamına uygun olarak sosyal medya yoluyla
yayılmış ve günlük konuşmalara “popüler, meşhur” anlamında geçmiştir.
Örnek:
-………’ yı tanımıyor musun?
- Yo, tanımıyorum.
-Nasıl ya?! Son attığı videodan sonra fame oldu çocuk.
Flood Atmak: “Flood” internet dünyasında farklı anlamlara
gelmektedir, “flood” kelimesi, kısa zamanda fazla sayıda bağlantı kurarak
siteye zarar verme anlamını taşır. İnternetteki sohbet ortamında ise aynı
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mesajı tekrar tekrar veya boş mesajları sık sık göndererek sohbet ortamının
bozulması olarak tanımlanabilir. Fakat forum ortamlarında “flood”un biraz
daha değişik bir açıklaması vardır. Forum sitelerinin mantığı beraber
konuşmak, bazı fikirleri tartışmak vs. üzerine kurulan mesajlaşma
sistemleridir. [35] Bu eylem günlük konuşmalara henüz çok yansımamış,
internette gerçekleşen bir durumu betimlemek için kullanılmaktadır.
Kıcaca “sanal ortamda yazı yazarken bir kelimeyi/harfi/sembolü defalarca
kullanmak” olarak açıklanabilir.
GG: (İng. Good game) İnternet ortamında “iyi oyunlar” anlamına gelen
bu sözcük konuşma dilinde “iğneleme” amaçlı kullanılmaktadır.
Gm: (İng. Good morning) Günaydın.
Gn: (İng. Good night) İyi geceler.
Görüldü Atmak: Whatsapp, messenger gibi mesajlaşma
uygulamalarında karşı tarafın mesajı okuduğuna dair “görüldü”
ifadelerinin yer almasıyla gençler arasında “görüldü atmak” ve “görüldü
yemek” gibi söz kalıpları oluşmuş ve “sosyal ortamda atılan bir mesajı
karşıdaki kişinin görmesi fakat cevap vermemesi” durumunu tarif etmek
için kullanılmıştır.
Hb: Hoşbulduk.
Hg: Hoşgeldin.
Ho: Hayırlı olsun.
Hortlatmak: İnternet ortamında eski kalmış bir gönderiyi tekrar ön
plana çıkarmak demektir.
İfşalamak: “Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma”
anlamındaki bu sözcük, günümüzde bir çeşit anlam iyileşmesine uğramış
gençlerin kendi aralarında şakalaşmak amacıyla birinin gizlice fotoğrafını
çekip internette paylaşması anlamında kullanılmaya başlamıştır.
İg: İyi geceler söz grubunun kısaltılmış halidir.
“İnş cnm yaa”: “İnşallah canım ya” söz kalıbının kısaltılmış hali
bugün sözlü dile bu şekliyle yansımış durumdadır.
Kasmak: Sözlükte 1.Boyunu ya da enini kısaltmak, asılarak
germek."Yavaşlatmak için atın yularını kasmak gerekmişti" 2.Daraltmak.
"Eteğin belini biraz kasın" 3.Mec.Baskı altında tutmak."Oğlunu kasmak
istemiyordu ama onun gidişini de hiç beğenmiyordu"4.Bir afet, çok zarar
vermek. "Rüzgâr ekinleri kasıp kavurmuş"5. Bir zalim, baskı yaparak ya
da acımasız davranışlarla bir topluluğu ezmek. "Timur’un Anadolu’yu
kasıp kavurduğu söylenir" [36] gibi anlamları bulunan bu fiil son
zamanlarda sosyal medyada yepyeni bir anlam kazanmıştır. Bu fiil “ego
kasmak, sevap kasmak, YGS kasmak, matematik kasmak, prim kasmak”
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örneklerinde olduğu gibi çeşitli isimlerin yanına getirilerek yardımcı
eylem görevinde kullanılmaya başlamıştır ve söz kalıbına “herhangi bir
şeyi yapmak için kendini zorlamak” anlamını katmaktadır. Fiilin bu
şekilde anlam değişmine uğramasının çıkış noktası kesin olarak
bilinmemekle birlikte; bilgisayarlara çok yüklenildiği zaman makinanın
çalışmakta zorlandığını ifade etmek için “bilgisayar kasıyor” veya
internetin yoğun olması sebebiyle bağlantının zayıf olduğunu anlatmak
için “internet kasıyor” gibi “zorlanma sebebiyle yavaşlamak” anlamındaki
argo kullanımların bu değişime yol açmış olabileceği kanısındayız.
KB: “Kusura bakma” söz grubunun kısaltılmışıdır.
Kicklemek: “Counter –Strike” oyunu sayesinde yayılmış bu sözcük
“yumruklamak” anlamına gelir. Gençler arasında bu sözcük “bir kişiyi bir
süreliğine sanal ortamdaki oyundan uzaklaştırmak” anlamında
kullanılmaktadır. Yabancı kaynaklı bir sözcük köküne Türkçe yapım eki
getirilerek oluşmuş bu sözcüğün “kicklenmek” şeklinde edilgen hali de
mevcuttur.
Klavye Delikanlısı (Olmak): Bilgisayar başında oturduğu yerden
sosyal medyada düşüncelerini ifade ederken cesur olmak ancak bunu
günlük hayatına yansıtamamak anlamında kullanılır.
Like Atmak: Facebookta yer alan bir paylaşımı beğenmek anlamına
gelen bu ifade, sözlü dile İngilizce- Türkçe karışımı bir fiil grubu
oluşturarak yerleşmiştir ve “beğenmek” anlamında kullanılmaktadır. Kimi
zaman “like” sözcüğüne Türkçe –lA isimden fiil yapım ekinin
getirilmesiyle oluşan “likelamak” sözcüğü de kullanılmaktadır. Ayrıca
gençler arasında like tuşuna sürekli basmak “like’a yüklen” , “like’a çök”
şeklinde fiil kalıplarıyla ifade edilmektedir.
LOL:İngilizcedeki "Laugh Out Loud" bütünlemesinin baş harflerinden
oluşan bir kahkaha kelimesidir.Çoğunlukla oyun sunucularında ve sanal
sohbet ortamlarında kullanılan bu kısaltma “yüksek seske kahkaha atmak”
anlamına gelir. [37] Bu ifade gençler arasında “yüksek sesle gülmek”
anlamına gelecek şekilde sözlü dile yansımıştır.
Nbr: Naber.
Np: (İng. No problem) Sorun yok.
Noob: Ezik anlamındaki yabancı kökenli kelimedir.
Normie: Her gün karşılaşabileceğiniz, sosyal medyayı aktif bir şekilde
kullanan, ana akım medyayı benimsemiş, o an ne popülerse ona inanan,
yapan, dinleyen pek özgünlüğü olmayan tipleri tanımlayan ifadedir.[38]
Gençlerin dilinde standartlara/normlara uygun anlamında kullanılan
kelimedir.

184 | İnternet Argosu ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıkları

New Olmak: İngilizce karşılığı “modern, yeni, keşfedilmemiş, acemi,
taze” olan bu sözcük önceleleri internetteki gruplara yeni katılan kişiler
için kullanılmış, zamanla “acemi olmak” anlamında konuşma diline
yansımıştır.
OMG: (İng. Oh my God!) Aman Tanrım!
Online/Offline Olmak: Önceleri internet ortamında çevrimiçi
olduğunu ifade eden bu söz, şimdi birinin ortamda bulunduğunu ifade
etmek için kullanılmaya başlamıştır. Örneğin “Sınıfta online oldu” gibi,
fazla sık olmasa da “offline” da benzer şekilde kullanılmaktadır.
Old: İngilizce karşılığı “bayat, eski, köhne, eskiden kalma” olan bu
kelime internetteki yazışma ortamlarında eskilerle dalga geçme amaçlı
kullanılmıştır, söz gelimi geçmiş yıllardan kalma bir şarkı ya da video
paylaşıp “bunu hatırlayan olddur” şeklinde etiketler yapılmış, zamanla bu
ifade konuşma diline de yansımaya başlamıştır.
Panpa: “Yakın arkadaş” anlamında kullanılan bu sözcüğün “İnci
Sözlük” adlı site kullanıcıları tarafından üretildiği iddia edilmektedir.
Sözcüğün oluşum sürecinin şöyle olduğu tahmin ediliyor: Öncelikle kan
kardeş söz grubunun ilk harflerinden oluşan kanka kısaltması kullanılmaya
başlanmış, ardından söz konusu site kullanıcıları bu sözcüğü “qanqa”
şeklinde yazmaya başlamış ve son olarak “panpa” sözcüğü doğmuştur.
Ancak bu tahminleri kesin olarak doğrulamak pek mümkün değildir.
Ponçik: “Ponçik nedir?” sorusu aslında bu kelimeyi bilmeyen birçok
gencin merak ettiği bir sorudur. Ponçik kelimesini genç kızlar ve erkekler
birbirleriyle konuşurken ya da yazışırken kullanmaktadır. Ponçik genç
bireylerin deyimine göre “sevimli” demektir. Bu kelimenin aslında hiçbir
sözlük anlamı yoktur. Türk Dil Kurumu (TDK) ponçikle ilgili herhangi bir
tanım yapmamıştır. Arama motoruna “Ponçik nedir TDK” yazarsanız
hiçbir sonuç alamazsınız. Ponçik kelimesi tamamen gençlerin oluşturduğu
anlamsız bir kelimedir. Fakat ponçik Polonya kültüründe bir tatlı türüdür.
Ponçik tatlısı el büyüklüğünde üstünde pudra ve içinde kakao, reçel ya da
krema olan bir tatlıdır. Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde yapılıp sıkça
tüketilmektedir. Ülkemizde de el yapımı unlu kurabiye olarak
bilinmektedir. [39] Gençlerin sözlü dilinde “sevimli, neşeli, şakacı” gibi
anlamlara gelecek şekilde kullanılabilen bu sözcüğün “ponçiklenmek”
şeklinde fiil hali de mevcuttur. Bu fiili kısaca “şakaya maruz kalmak”
şeklinde açıklayabiliriz.
Popi: Popülerin kısaltılmışıdır,internet ortamında sayıca çok takipçisi
olmak, bu yolla popüler olmak anlamında kullanılır. Örnek: “Popi
misiniz?”
Postlamak: Post, bir web sitesi içerisinde veya forumda yazılıp
yayınlanmış olan gönderilerin her birine verilen isimdir. Genellikle forum
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siteleri içerisinde kullanılan ve forum jargonu içerisinde sıklıkla yer verilen
“Post” ile söylenmek istenen şey bir diğer kullanıcının forum üzerinde
herkese açık şekilde göndermiş olduğu mesajdır. [40] İngilizce “post”
sözcüğüne Türkçe isimden fiil yapım eki olan –lA eklenmesiyle oluşan
“postlamak” fiili gençler arasında “göndermek” anlamıyla kullanılıyor.
Pro: Profesyonelin kısaltılmışıdır. Önceleri bu sözcük çevrimiçi
oyunlardaki profesyonel oyuncular için kullanılırken son zamanlarda
konuşma diline övünme anlamında bir sözcük olarak yansımaya
başlamıştır.
Random (Atmak) : İnternet ortamında harflere rastgele basılarak
oluşturulan kahkaha ifadesidir. Bu eylem “random atmak” şeklinde bir fiil
kalıbıyla ifade edilmektedir.
Retweet (Etmek): Twitter gönderisine verilen ad olan “tweet”
kelimesinden gelir. Retweet etmek, bir tweeti tekrar yayınlamak demektir.
Ref: Referans sözcüğünün kısaltılmış halidir. Bir kişiye referans olma,
onu tanıdığını onun güvenilir biri olduğunu anlatmak için kullanılır.
Rez Almak: “Rezerve” kelimesinin kısaltılmış halidir. Bir
ifadenin/kelimenin meşhur olma potansiyeli olduğunu anlatan ifadedir.
“Rez almak” fiil grubu internetteki bir gönderi için “bu popüler olmadan
önce de ben buradaydım” anlamında kullanılan bir ifadedir. Gençler
internet ortamında örneğin “rez alın burası değerlenecek” şeklinde şakalar
yaparken zamanla bu ifadeyi günlük konuşmalarına yansıtmışlardır.
RIP: Genellikle Hollywood filmlerinde ya da sosyal medya
konuşmalarında sıkça karşılaştığımız bir kısaltmadır. “Rest In Peace”,
Türkçesi "huzur içinde yat" demektir. Rest kelimesinin anlamı
"dinlenmek", peace kelimesinin anlamı ise "barış" demektir. Buradaki
yatmak anlamı ölü olarak yatmaktır. [41] Gençler bu kısaltmayı bir iş
umdukları gibi olmazsa veya bir iş rast gitmezse kullanmaktadır.
ROFL:(İng. Rolling on the floor) Yerde yuvarlanma anlamında gelen
gülme ifadesidir. Gençler bir gönderiyi çok beğendikleri zaman bu ifadeyi
tercih etmektedir.
Role Play: “Role Play/ing, –Rol Yapma”, Türkçe karşılığı
“canlandırma”dır, günümüzde birçok oyuncu tarafından beğenilerek uzun
süreler boyunca oynanan en çok tercih edilen oyun türündendir. İster masa
üstünde olsun ister bilgisayar ekranında oyun oynanan süre içinde o
karakterin kişiliğine bürünüyor olmak kişinin hayal dünyasını geliştirir.
[42] İnternet oyunundan yayılan bu ifade sözlü dilde “taklit etmek”
anlamında kullanılır.
SA:Selamın aleyküm.
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Sayko:Psikopat, ruh hastası demektir. İngilizce kökenli "Psychopath"
kelimesinin kısaltması olan "Psycho" nun Türkçe karşılığı olarak
kullanılır. [43] Gençler arasında “Eğlenceli, komik, sıradışı, aynı zamanda
da çılgın insan” anlamında bir sıfat olarak yerleşmiştir.
Shiplemek: Buradaki “ship” İngilizcedeki “ilişki” anlamına gelen
“relationship” sözcüğünün kısaltılmasıdır. İngilizce sözcüklere Türkçe
yapım ekleri getirilerek yeni sözcükler türetilmesi internet ortamında çok
rastlanan bir durumdur.“Shiplemek” kelimesi gençler arasında
“yakıştırma” anlamına gelir. Başlangıçta bir ünlüyle kendini yakıştırmak
anlamında kullanılan bu sözcük şimdi genel anlamda çevredeki iki kişinin
birbirine uygun görülmesi anlamında yaygınlaşmıştır.
Slm:Selam.
SS Almak: “Screen shot” sözcüklerinin baş harflerinin kısaltmasından
oluşan bu kalıp, gençlerin diline “ekran fotoğrafı almak” anlamında
yerleşmiştir.
Stalklamak: Stalk, sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka
kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını
incelemesi anlamını barındırıyor. “Stalklamak nedir?” sorusunun cevabı
da açıklamadan anlaşılacağı gibi, stalk işinin yapılması olarak
nitelendiriliyor. Sürekli bir başkasını stalklayan kişilere de “stalker”, yani
bu gözetleme, inceleme işlemlerini gerçekleştiren kişi anlamı yükleniyor.
[44] İngilizce “gizlice sokulma” anlamına sahip olan “stalk” sözcüğüne
Türkçe isimden fiil yapım eki getirilerek türetilmiş olan “stalklamak”
sözcüğü gençler arasında “birisini veya bir şeyi internet üzerinden gizlice
araştırmak” anlamında kullanılan bir fiildir.
Spoiler Vermek: Spoiler, "bir şeyin değerini veya miktarını azaltan ya
da tamamen yok eden" anlamına gelmektedir. Bir medya terimi olarak
kullanılan spoiler, bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren;
eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi
durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı
etkileyebilecek açıklama veya ipucudur. [45] İngilizce “bozmak”,
“mahvetmek” anlamları içeren bir fiil olan “spoil” sözcüğünden ortaya
çıkmış olan “spoiler”, gençler arasında “spoiler vermek” kalıbı içerisinde
“kitap, dizi, film vb. hakkında ipucu vermek, sonunu söylemek” anlamına
gelecek şekilde kullanılmaktadır. Bu sözcükle oluşmuş bir diğer kalıp ise
“spoil yemek” , internet ortamında takip ettiği film, dizi, kitap vb. ile ilgili
heyecanı kaçırabilecek bir bilgiye rastlamak anlamına gelmektedir.
Story Atmak: İnstagram, snapcaht gibi sosyal medya uygulamalarının
hikayeler bölümünde fotoğraf paylaşmak.
Şukulamak: Başkası tarafından yazılan yazılara “+ vermek”
anlamındadır. Gerçekte sözcük "şukela" terimidir bazı sözlük sitelerinde
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kelime kısaltılmış ve "şuku" olarak kullanılmaktadır. "Çok güzel, çok iyi,
katılıyorum, destekliyorum, hoş" gibi anlamlara gelmektedir. [46] Bu
sözcük gençler arasında “incisözlük” adlı sosyal platformda kullanılmaya
başlamıştır, başlangıçta “beğeni” anlamına gelen isme Türkçe isimden fiil
yapım eki olan
–lA getirilerek “şukulamak” şeklinde kullanımı
yaygınlaşmıştır.
Tbt:(İng. Throwback Thursday) İngilizce “Gerileme” anlamına gelen
bu ifade “instagram” adlı ilginç fotoğrafları paylaşım amaçlı sitede ortaya
çıkmış bir tür akımdır. Önceden çekilmiş bir fotoğrafı veya önceye ait bir
gönderiyi paylaşırken kullanılır.
Thx: (İng. Thanks) Teşekkürler.
Thug Life:“Thug life”kelime anlamı olarak Türkçe“haydut hayatı”
anlamına gelmektedir.
Sembolleri sigara vegözlüktür. Thug life ortaya çıktıktan sonra büyük
patlama yaşadı ve kişiler videolarda bunu sık sık gözlük ve sigara
sembolleri ile kullanmaya başladılar. Bazen bir keçiye, bazen bebeklere,
bazen yaşlılara bu sembolleri yerleştirerek akımın yayılmasını sağladılar.
Hatta Thug life videosu yapabilmek için bir Android programı bile var.
Thug Life öncelikle yeni değildir ve yurtdışında uzun zamandır gayet
popülerdi. Bu internet fenomeni ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları
arasında yenice yayılmaya başlayan bu akımın mimarı ünlü rap şarkıcısı
2pac Shakur'dur. 2pac'in hem Thug Life adında bir albümü vardır hem de
bu iki kelimeyi vücuduna dövme olarak yaptırmıştır 2pac. Thug Life
aslında tek başına anlamlı görünse de asıl anlamı açılımdadır ve açılımı;
''The Hate U Give Little Infants, Fuck Everybody''dir. Türkçesi;
''Çocuklara verdiğiniz nefret herkese bela olur'' Böyle öğüt, isyan karışımı
bir akım olarak çıkan Thug Life şu anda tüm dünyada komik
videolar hazırlanması için kullanılıyor. Kendi sosyal medyamız da dünya
internetinde var olan her konuyu ülkemizin gündeminde kullanmaktan geri
kalmıyor.
Komik
videolar
hazırlanmaya
ve
çeşitli sosyal
medya platformlarında özel sayfalar açılarak veya bireysel profillerden
paylaşılmaya başlandı. [47] Açıklamadan anlaşılacağı gibi internet
ortamında bir çeşit akım olarak ortaya çıkan bu ifade, günümüz gençleri
arasında üstünlük tasladıkları durumları betimlemek için kullanılmaktadır.
Tilt Olmak: Sözlü dilde “sinirlenmek” anlamında kullanılan bu söz
öbeği, internet üzerinde oynanan oyunlarda başarısız olunca “normalde
oynadığından daha başarısız oynamak” anlamında kullanılmış, daha sonra
sözlü dile yansımıştır.
Trip Atmak:Makineler uyarı verdiğinde karşımıza çıkan İngilizce
“trip” sözcüğünün “hata” anlamı vardır. Günümüz gençleri kendi
aralarında bu sözcüğe “atmak” eylemini ekleyerek “trip atmak” şeklinde

188 | İnternet Argosu ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıkları

bir kalıp söz oluşturmuşlardır. Bu kalıbın anlamı ise makinelerin verdiği
uyarı sisteminden çok da farksız değildir. Şöyle ki gençler birinde
(genellikle flört ettikleri kişilerde) kendilerince bir hatalı davranış
gördüklerinde bunu onunla açıkça konuşmayıp “peki” “tamam” gibi kısa
cevaplarla geçiştirerek bir sorun olduğunu dolaylı olarak belli etme etme
yoluna gitmektedir. Sergiledikleri bu davranışlara ise “trip atmak” adını
takmışlardır.
Trigger Olmak/Triggerlenmek: Kelime anlamı “tetiklenmiş”
demektir. Köken olarak tetikleyiciyle etkileşimde bulunulduğunda
travmatik bir olay ya da durumun hatırlanılması, hassas olunan bir şeyle
karşılaşılması halinde ortaya çıkabilen durum, genel olaraksa birinin ya da
birileninin bam teline dokunan şeyler karşısında içinde bulunduğu durum,
günlük hayatta bazı insanlar “kayışı fena kopardık” argo sözüne yakın bir
anlamda internette yayılan bu söz grubunu kullanmaktadır. [48]
Troll/ Trollemek: Troller aslında mitolojik varlıklar. İskandinavya
folklorunda genellikle dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda
yaşayan efsanevi, çirkin yaratıklar olan Troller, modern çocuk
hikâyelerinde genellikle köprülerin altında bekleyen, yolcuları çeşitli
işlerle oyalayan veya haraç kesen karakterler olarak anlatıldılar. Öte
yandan “Trol” adı verilen ve balık sürülerini yakalamak için kullanılan bir
ağ atma yöntemi de var. İşte her iki tarif de aslında internette huzur bozan,
yoktan yere sıkıntı yaratan, başkalarını tuzağa düşüren kullanıcıları
tanımlayan bir sıfat haline geldi.
Bu tanımlama ilk olarak Wikipedia sayfalarına bilgi girmeye çalışan
kullanıcıları kasten engelleyen, bilgileri çarpıtan kullanıcılar için
kullanılmaya başlanmış. Her ne kadar, tam olarak ne zaman kullanılmaya
başladığı kesin olmasa da, en yakın tahmin bu. Zamanla hızla yayılan
sosyal medya iletişimi Troller için de bir "haz" kaynağı haline geldi.
Aslında “Trollemek” olarak adlandırılan her durum, bir nevi sosyal
internet ahlakına karşı hukuk ihlali olarak da tanımlanabilir.
Troll’ün kesin bir tanımının altını çizmek mümkün değil. Çünkü bir
disiplini yok. Herhangi bir kitaba da uyması gerekmiyor. Trollemek doğası
gereği her türlü şekilde düzeni bozabilen bir davranış biçimi haline
dönüşebiliyor. Bundan dolayı “bunu yapmak trollemektir” gibi kesin bir
tanım koymak mümkün olmuyor. İnternet camiasında her şey trollenebilir.
Yorumlar, tartışmalar, günlük haberler, videolar hemen her şey bu
saldırılardan nasibini alabiliyorlar. Ancak trol eyleminin en yoğun olduğu
yerler yoğun sosyal medya tartışmalarının yapıldığı tartışma öbekleri
olarak gösterilebilir. Bu zihniyete sahip kişiler tartışmaların seyrini
kolayca değiştirebilir, konuları saptırabilir ve tartışmalar çıkartarak
keyiflenebilir. [49] İnternet ortamında ortaya çıkan bu tabir günümüz
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gençleri arasında “doğru olmayan bir şeyi ortaya atmak, kandırmak, şaka
yapmak” anlamına gelecek şekilde konuşma diline yansımıştır.
Tt Olmak: İngilizce ‘Trend Topic’in kısaltılmışıdır. “Twitter” adlı özlü
sözleri paylaşma amaçlı sitede ortaya çıkan terim, “yazılan gönderinin
tutması, favori başlık olması” anlamına gelmektedir.
Up: Sosyal medya ortamında bir gönderiyi/paylaşımı üst sıralara
taşımak, görünür kılmak için yapılan yorumdur.
Vlogger: Vlogger, “Video-logger” kelimesinin kısaltılmış halidir.
“Video-logger” ise, videolar oluşturan kişi manasına gelir. Vlogger'lar;
Blogger'lar ile aynı işi yaparlar fakat içeriklerini yazmak yerine, kamera
karşısına geçerek üretirler. Günümüzde en popüler Vlog kanalları
YouTube'dadır. [50]
Youtuber: Bir internet sitesi olan “youtube” için video çekerek
kendilerine ek bir kazanç sağlamaya çalışan kişiler. Bazı kimseler bu işi
profesyonelce yaparak çok büyük paralar kazanmaya başlamıştır böylece
youtuberlık gençler arasında bir meslek olarak görülmeye başlamıştır.
5. Sonuç ve Öneriler
Teknolojinin günlük hayatımızda önemli bir yer kapladığının
farkındayız. Bu durumun önüne geçilemez olsa da olumlu ve olumsuz
etkilerini belirlemek gerekir. Akıllı telefonlarımız sayesinde her fırsatta
göz gezdirdiğimiz sosyal medya hesaplarımız bize binlerce habere anında
ulaşma imkanı sunarken hiçbir denetimden geçmeyen yazılı metinlere
maruz kalmamıza da neden olmaktadır. Kişisel bloglar, forumlardaki bilgi
paylaşımları veya tanınmış kişi şeklinde açılan sayfalarda dileyen dilediği
biçimde duygu ve düşüncelerini okuyuculara sunmaktadır. Bu hem sınırsız
bir özgürlük ortamında bilgi paylaşma imkanı sunmakta hem de birtakım
kişisel dil kullanımlarının oluşmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır.
Bir zamanlar evin baş köşesinde olan televizyonların yerini son yıllarda
aile bireylerinin kişisel olarak sahip olduğu akıllı telefonlar, tabletler ya da
diz üstü bilgisayarlar almıştır. Özellikle genç yaştaki insanlar televizyon
yerine internette ilgili sitelerden kendi seçtikleri videoları seyretmekte,
gazete yerine kendi takip ettikleri blog yazarlarını okumaktadırlar. Hal
böyle olunca hiçbir denetimden geçmeyen sözlü ve yazılı dilsel öğeler
gençler arasında hızla yayılmaktadır. Yetişkin ve iyi eğitim almış bir birey,
bu bilgi kirliliği içinde doğruyu yanlışı ayırt edebilecek durumdadır ve bu
kanallardan edindiği bilgileri kendi akıl süzgecinden geçirebileceği gibi,
yeni ve uydurulmuş bir kelimeyi de kolaylıkla diline katmayacak, anlamını
bilse bile günlük hayatında bu sözcükleri kullanmayacaktır. Ancak gençler
için durum böyle olmayabilir. Bu kelimeleri kullanmanın dili bozduğu
bilincine sahip olmayan bir genç birey, internet ortamındaki yazılı
metinleri -eskiden kitapların ve gazetelerin olduğu gibi- “basılmış metin”
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olarak gördüğünden buradaki ifadeleri kabul görmüş olarak algılayabilir
ve bunları günlük konuşma dilinde kullanmanın yanlış olduğunu
düşünemeyebilir; ayrıca bu kelimelerle konuştukları zaman kendilerini
özel ve farklı hissetmek, yetişkinlerin kendilerini anlayamaması gibi
ikincil kazançlara da sahip olacaktır. Sonuç olarak gençlerin okuduğu
metinler üzerinde -basılmış olsun ya da olmasın- daha fazla denetim
olmalı, gençlerin internet yoluyla oluşturdukları ve yaydıkları bu gençlik
argosu konusunda bilinçlenmeleri sağlanmalıdır.
Dipnot:
[1] Mehmet Aksüt- Zekeriya Batur- Tülin Avşar, “Sanalca, Sanal
Odalarda (İnternet) İletişim ve Türkçe”, Akademik Bilişim Konferansında
sunulmuş bildiri,Pamukkale Üniversitesi, Denizli 9-11 Şubat 2006, s.1-7
[2] Guy Merchant, “Teenagers in cyberspace: an investigation of
language use and language change in internet chatrooms” Journal of
Research in Reading, 24 (3), 2001 s. 293-306
[3] Hamza Çakır- Hakan Topçu, “Bir iletişim dili olarak İnternet”,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), Erciyes
2005, s. 71-96.
[4] Havva Yaman – Yavuz Erdoğan, “İnternet Kullanımın Türkçeye
Etkileri: Nitel Bir Araştırma”, Journal of Language and Linguistic Studies,
Vol. 3, No.2, 2007, s. 237-249
[5] Tuncer Öner, “Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi” Bilişim ve
Bilgisayar Mühendisliği Dergisi, 1 (1), İstanbul 2006, s.1-6
[6] Cenk Akbıyık- Adnan Karadüz-S.Sadi Seferoğlu, “Öğrencilerin
İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir
Araştırma, Bilig, 64, Ankara 2013, s.1-22
[7] Tahir Tahiroğlu - Faruk Yıldırım, İnternette Türkçe Kullanımı
Sorunları, Türkçenin Çağdaş Sorunları (Haz. Gürer Gülsevin), Gazi
Kitabevi, Ankara 2006 s.377
[8] Günay Karaağaç, Dil Bilimi Terimleri, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 2013 s.148
[9] Age, s.149
[10] Age, s.148-149
[11] Doğan Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim
I, Türk Dil Kurumu, yayın no 439,Ankara1979, s.83-90
[12] Nurettin Demir, “Dil ve Varyasyon”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü
Anlatım, (Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz), Ankara 2009 s.15-23.

Sibel Çelikel | 191

[13] Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken, İstanbul
1989 s.120
[14] Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu,
yayın no. 575. Ankara 1992 s.119
[15] Nurettin Demir, “Türkiye'de Özel Diller”, Yeni Türkiye 43,
Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı I, 2002 s.422-428.
[16] Berke Vardar, Nüket Güz, Emel Huber, Osman Senemoğlu, Erdim
Öztokat, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual, İstanbul
2002 s.157
[17] Demir, age, s. 422
[18] Faruk Yıldırım, “Teber Dili,” Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve
Şifreler, (Ed. Emine Gürsoy- Naskali, Erdal Şahin), Picus Kitabevi,
İstanbul 2008, s.52-76.
[19] Faruk Yıldırım, “Derleme Sözlüğü’ndeki Gizli Dil Verileri
Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or TurkicVolume 7/4, Ankara 2012
s.565-578
[20] Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2005
s.384
[21] Musa Çiftçi, “Argonun Niteliği ve Argoya Bakış Açımız”, Türk
Dünyası İncelemeleri Dergisi Journal of Turkish World Studies,au. VI,
Sayı 2, İzmir 2006 Sayfa:297-301
[22] Agm, s.297
[23] Ali Murat Kırık, “Sosyal Medyada Gençlerin Dili Kullanımı ve
Yozlaşma Problemi”, İnternational Symposium on Language and
Communication: Research Trends and Challenges (ISLC), İzmir 2012 s.
1025
[24]Akbıyık, agm , s.15
[25] Kerime Üstünova, “Üniversite Öğrencilerinin Argoya Bakışı”,
Türk Dili, 2. 594, Haziran, Ankara 2001 s.697-700
[26]Çelikel, Sibel, “İnternet ve Sosyal Medya Kullanma
Alışkanlıklarının Gençlerin Dil Tutumları Üzerindeki Etkileri” , Türk Dili
Kurumu “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu makale yarışması il birincisi,
2017 (dereceye giren eserlerin kitabı basım aşamasındadır)
[27] https://www.uludagsozluk.com/k/afk/ (15. 07.2017)
[28]http://www.aorhan.com/googleda-1-ne-demek-6186.html(15.
07.2017)

192 | İnternet Argosu ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıkları

[29]http://www.lafsozluk.com/2010/12/ban-nedir-banlamak-ne.html
(15. 07.2017)
[30]https://onedio.com/haber/sizi-oldugunuzdan-cok-daha-yasligosteren-13-guzellik-hatasi(15. 07.2017)
[31]https://onedio.com/haber/turkiye-de-cosplay--257674(19.04.2018)
[32] https://eksisozluk.com/cringe (15. 07.2017)
[33] http://www.nedir.com/diss-atmak (15. 07.2017)
[34] http://www.nedir.com/drop (15. 07.2017)
[35]http://ciranic.blogcu.com/flood-nedir-flood-ne-demek
(15.07.2017)
[36]https://www.google.com.tr/search (15. 07.2017)
[37] http://www.nedir.com/lol (15. 07.2017)
[38] https://eksisozluk.com/normie--5166701 (15. 07.2017)
[39] http://www.topukluhaber.com/poncik-ne-demek (15. 07.2017)
[40]https://nedirblogu.wordpress.com/2016/03/15/post-nedir
(15.07.2017)
[41] https://www.nedir.com/rip (18.04.2018)
[42]https://www.wattpad.com/54200100-rp-yapma-kilavuzu-roleplaying-ne-demek (19.04.2018)
[43]http://www.nedirnedemek.com/Sayko-nedir-Sayko-ne-demek
(15.07.2017)
[44]https://www.cnnturk.com/teknoloji/stalklamak-nedir (15.07.2017)
[45] http://www.nedir.com/spoiler (15.07.2017)
[46] http://www.nedir.com/şuku (15.07.2017)
[47] http://www.nedir.com/thug-life (15.07.2017)
[48] https://eksisozluk.com/triggered--5164811(15.07.2017)
[49]https://blog.tamindir.com/trol-nedir-kim-nasil-trollenir-siz-birtroll-musunuz_14126 (15.07.2017)
[50]https://www.sozcu.com.tr/2017/teknoloji/youtuber-ve-vlogger-nedemek-nasil-youtuber-ve-vlogger-olunur-ne-yaparlar/(19.04.2018)
Kaynakça
AKSÜT, Mehmet- Zekeriya Batur - Tülin Avşar, “Sanalca, Sanal Odalarda
(İnternet) İletişim ve Türkçe”, Akademik Bilişim Konferansında

Sibel Çelikel | 193

sunulmuş bildiri,Pamukkale Üniversitesi, Denizli 9-11 Şubat 2006 s.17
MERCHANT, Guy, “Teenagers in cyberspace: an investigation of
language use and language change in internet chatrooms”, Journal of
Research in Reading, 24 (3), 2001, s. 293-306
ÇAKIR, Hamza- Hakan Topçu, “Bir iletişim dili olarak İnternet”,Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), Erciyes 2005,s.
71-96.
YAMAN Havva – Yavuz Erdoğan, “İnternet Kullanımın Türkçeye
Etkileri: Nitel Bir Araştırma”, Journal of Language and Linguistic
Studies, Vol. 3, No.2, 2007,s. 237-249
ÖNER Tuncer, “Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi” Bilişim ve Bilgisayar
Mühendisliği Dergisi, 1 (1), İstanbul 2006, s.1-6
AKBIYIK, Cenk- Adnan Karadüz-S.Sadi Seferoğlu, “Öğrencilerin
İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir
Araştırma, Bilig, 64, Ankara 2013,s.1-22
TAHİROĞLU, Tahir - Faruk Yıldırım, İnternette Türkçe Kullanımı
Sorunları, Türkçenin Çağdaş Sorunları (Haz. Gürer Gülsevin), Gazi
Kitabevi, Ankara 2006
KARAAĞAÇ, Dil Bilimi Terimleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
2013
AKSAN, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim I, Türk Dil
Kurumu, yayın no 439, Ankara1979
DEMİR, Nurettin, “Dil ve Varyasyon”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım,
(Ed. Nurettin Demir, Emine Yılmaz), Nobel, Ankara 2009
TOPALOĞLU, Ahmet, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken, İstanbul
1989.
KORKMAZ, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, yayın
no. 575. Ankara 1992
DEMİR, Nurettin, “Türkiye'de Özel Diller”, Yeni Türkiye 43, Türkoloji ve
Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı I, 2002 s.422-428.
VARDAR, Berke, Nüket Güz, Emel Huber, Osman Senemoğlu, Erdim
Öztokat Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual, İstanbul
2002
YILDIRIM, Faruk , “Teber Dili,” Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve
Şifreler, (Ed. Emine Gürsoy- Naskali, Erdal Şahin), Picus Kitabevi,
İstanbul 2008,

194 | İnternet Argosu ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıkları

YlLDIRIM, Faruk, “Derleme Sözlüğü’ndeki Gizli Dil Verileri Üzerine”
Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or TurkicVolume 7/4, Ankara 2012
s.565-578
TÜRK DİL KURUMU, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2005
ÇİFTÇİ Musa , Argonun Niteliği ve Argoya Bakış Açımız, Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi Journal of Turkish World Studies,au. VI, Sayı 2,
İzmir 2006 Sayfa:297-301
ÜSTÜNOVA, Kerime, “Üniversite Öğrencilerinin Argoya Bakışı”, Türk
Dili, 2. 594, Haziran, Ankara 2001 s.697-700
ÇELİKEL, Sibel, “İnternet ve Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıklarının
Gençlerin Dil Tutumları Üzerindeki Etkileri” , Türk Dili Kurumu
“Dilimiz Kimliğimizdir” konulu makale yarışması il birincisi, 2017
(dereceye giren eserlerin kitabı basım aşamasındadır)
Misçi, S., (2006), Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısı
Üzerindeki Etkileri, New Media and Interactivity International
Conference 2006, 128–137
Tarcan, A. (2006), Sanal Dünyada Dil Savaşları. Üniversite ve Toplum
Dergisi, 6 (1) 1-9.

| 195

İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE
ECONOMIC-BUSINESSFINANCE

196 | İktisat-İşletme-Maliye & Economic-Business-Finance

THE FUNCTIONS OF CENTRAL BANK OF THE TURKEY
REPUBLIC
Burak ÜSTÜNER
1. Introduction
Before money was invented, it was used as a means of exchange of
commodities ranging from sea shells to precious metals. According to
historical records, the first time BC. in 118, the Chinese used leather
money. Morever, the first paper money was emerged in M.S. 806 in China.
The printing and use of paper money in the West comes into the late 17 th
century. The first central bank after the invention of money was established
in England in 1694.
The money is primarily defined as "an exchange instrument before
everything else, then a payment instrument, an account unit, and a way of
storing a wealth" (Pamuk, 1999, p.12). According to another definition
"Money", which is used for goods exchange, is an account unit that is
accepted by all human beings, which includes the most use of these service
elements and measures the price as a price. "Money is an object, a means
of facilitating the accumulation and preservation of wealth that is accepted
as a common value measure and a means of shopping in a society"
(Akyıldız, 2003, p. 21). In fact, these definitions provide us with clues as
to how the money has historically emerged from a need and why.
In the Ottoman period, it is known that banking and similar credit
organizations were established and working in very small numbers and
generally in the management of minorities (Parasız, 2000). The basic
reason for this is the solid belief that the Muslim people, the interest is
forbidden. This belief prevented Muslim Turks from dealing with bankers
and banking operations. The first dealing with the banking activities in
Turkey, Galata bankers and money changers were made banking (Takan
and Boyacıoğlu, 2015). Until the Republican era, a large number of local
and foreign banks were established during the Ottoman period, but the first
bank to fulfill the functions of the central bank was the Ottoman Bank
established with foreign capital.
The establishment of a central bank in the real sense in Turkey, but it
was only during the period of the Republic. Central Bank of the Republic
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of Turkey was founded in June 11, 1930. At the same time, The Central
Bank has the power to regulate money movements on behalf of the state
by issuing banknotes on behalf of the state.
Up to the 20th century, Central banks were known as the national bank
issuing banknotes. The establishment of each of the central banks issuing
banknotes has a long historical development. The central authority of
Central banks is to issue banknotes. Issuing a single bank monopoly on the
issue of issuing banknotes, usually starting from the mid-19th century
(Takan and Boyacıoğlu, 2015).
This study aimed to investigate the structural and functional changes in
the Central bank from the past to the present day.
2. Materıal and Method
Material is selected as the Republic of Turkey Central bank. As a
method to search the literature, the Central bank, its definitions, duties and
authorities were investigated at the same time with its basic organs and
organizational structure.
3. Results
The central bank allows the issuance of banknotes, the execution of
monetary policies and the maintenance of price stability. The Central bank
is an institution that, although it carries out its monetary policies, its
authority and its money supply, constitutes a sort of first aid and measures
package of countries. In case of any crisis in the country or in order to
decrease the fire of the markets, the Central bank uses the reserve amounts.
These reserves are made up of gold and foreign currencies. In addition,
all transactions related to the publication and circulation of banknotes
carried out by Emission General Directorate with Banknote Printing of the
General Directorate of the Central Bank in Turkey.
The Central bank; While it is the only bank with a money-printing and
exporting authority in Turkey, this concession from the Grand National
Assembly of Turkey (Parliament) has taken. The process of transferring
this authority to the bank completely and indefinitely was realized as
follows:
 In its 1715 numbered bill dated June 11, 1930, which is the basis for
the establishment of the Central bank, Constitution of the Republic of
Turkey stated that according to the 87th article of the Turkish Parliament
authorized the printing of money was transferred to the Central bank
 With the 1st article of the Law No. 1715, the privilege of issuing bank

was granted to the Central bank only for 30 years and it was decided that
this employee could be extended for 5 years to the end.
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period of the export of the bank was extended until 1999.
 In the new Central bank Act numbered 1211 and dated January 14,
1970, the expression regarding the period of the issuance of banknotes was
preserved in the same way.
 With the enactment of Law No. 3985 of 21 April 1994, the time limit
for the issuance of banknotes was completely abolished.

The Central bank decides on the issuance of new banknotes in
accordance with the following objectives:
 Turkey's economy to meet the cash needs
 Replacing obsolete and worn banknotes with new ones
 The removal of a clean banknote composition by treatment,
 Elimination of specific physical and technical problems,

Its mission in our country, the Central bank of the Republic of Turkey
is presented below.
4. The Central Bank's Missions
To carry out the monetary and credit policy in accordance with
development plans and annual programs. Taking necessary measures with
the government to protect the internal and external value of the national
currency. To arrange the amount and the amount of the national money in
accordance with the law, to undertake the lending business of the banks
within the boundaries stated in the law (Takan and Boyacıoğlu, 2015). The
main task of the Central bank of the Republic of Turkey stated in Law No.
1211 are listed below;
To do open market operations,
To take necessary measures to protect the internal and external value of
the Turkish lira with the government and to determine the exchange rate
regime to determine its value against foreign currency and gold,
Exporting banknotes
To carry out the treasurer duty of the state,
To make the state consultancy in financial and economic matters,
Maintain the money reserves of commercial banks,
To make the state of international payment instruments of the
country.
Doing the duty of clearing, liquidation and virman of the banks,
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To arrange and supervise the loan,
Kliring, liquidation of the debts arising from the exchange between the
two countries and liquidation without taking cash (Parasız, 2000).
To determine the procedures and principles regarding reserve
requirements and general liquidity based on the obligations of banks and
other financial institutions to be deemed appropriate,
Rediscount and advance transactions
To manage the country's gold and foreign exchange reserves,
Arranging the volume and the circulation of the Turkish lira, payment
and securities transfer and reconciliation systems,
To take regulatory measures in the financial system regarding stabilizer
providers and money and foreign exchange markets,
To monitor the financial markets,
Determining the types of deposits and maturities,
The Structure of the Central Bank
Capital Structure of Central Bank
According to the Central bank of the Republic of Turkey and capital
structure of the organization is regulated laws. The capital shares of the
bank are divided into four classes as A, B, C, D. It is stated in the law no.
1211 that the share of State class A shares in total capital shall not fall
below 51%. Class B shares included in the capital structure are national
banks, 15% of the C class shares (1.5 million TL) are allocated to non-bank
institutions and the D class shares are allocated to the Turkish Commercial
Institution (TCMB, 2014).
5. Administrative Structure of the Central Bank of the Republic of
Turkey
The organs that make up the structure of the bank are in law; The
General Assembly, the Presidency, the Bank Assembly, the Supervisory
Board, the Management Committee, the Headquarters and Branch
Discount Committees and Branches.
The Bank Assembly consists of six members elected by the general
assembly. Thus, since the majority of votes in the general assembly are in
the share of class A, the composition of the assembly is made up of persons
whom governments consider appropriate (Parasız, 2000).
The bank council is one of the most important organs of the bank and
has authority on issues such as rediscount, discount and determination of
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interest rates, credit conditions to be opened and the value of Turkish
currency.
6. The Central Bank of The Republic of Turkey Bodies and
Organization
The bodies of the CBRT consist of the General Assembly, the Bank
Assembly, the Monetary Policy Board, the Audit Committee, the
Presidency and the Management Committee.
7. General Assembly
The General Assembly is the highest body of the Bank. Shareholders
are whose names are written in the book and make their annual meeting in
April every year. The Board is chaired by the Governor. Anyone who has
ten or more of the ten feelings has a vote. The General Assembly has the
following duties and authorities;
The annual report given by the Bank Board and the report of the
Supervisory Board
İnspection,
To reconcile the balance sheet, profit and loss account of the bank with
the audit
The members of the Bank Assembly and the Auditing Board,
Increase capital
-Modification of the Main Contract
Decision on the liquidation of the bank
Since the Treasury has more than 51% of the shares, the Treasury has a
decisive position in the decisions of the CBRT's General Assembly and in
its case.
As a result, central bank; is an institution located at the top of the banks
and performing their regulation, providing the source of financing when
necessary. At the same time, The Central bank also assumed the role of
state council. Apart from these, they have many relativities. The most
important task is to ensure price stability. In short, we can say that the
Central bank is the most important institution for the development of the
country.
 In the responsibility of the Central bank, there are basically three

stages of the banknote printing process, which consists of a detailed chain
of production. These steps; pre-press preparation, printing and postprinting.
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CHANGING ROLE OF HUMAN RESOURCES IN KNOWLEDGE
AGE: A RESEARCH ON HUMAN RESOURCES MANAGERS
Esma Görkem ERSOY
1. Literature Review
The most important features of the post-industrial society is that
human element takes part either in production or service sector as the
most significant force. Regardless of line of business, the fact that the
first element that determines the success of the institution is based on the
employees and their relationships has led the policies, principles and
practices of the employees and their management to become a research
and application area.[1]
Human resources management is all management decisions and
practices that affect the relationships between any business and its
employees, namely human resources. Human resources management is
all about the knowledge, skills and attitudes that businesses need to
remain competitive. [2]
Human resources management today represents a new approach to
human resources adopted by businesses as a result of changes in social,
organizational and administrative contexts. Many internal and external
developments affected and continue to influence the transition process
from personnel management to human resources management in many
different ways. [3]
The basic functions of human resources management includes;
human resources planning, personnel procurement, identification and
selection of employees according to job descriptions and job
specifications, orientation, employee training, career management,
performance management, payments, occupational health and safety
practices, employee motivation, conflict resolution within the
organization, interpersonal communication.
Human resources management is a system that focuses on people,
addresses employee relations in an administrative structure, develops
employee policies in accordance with organizational culture and serves as
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a key function in corporate management when considered from this point
of view. Thus, human resources management is a strategic approach to
employee management that seeks to understand how the relationships
between all of the employees within the organization are established and
determine how they should be, rather than from a completely new
perspectives, principles that we are not familiar with.[4]
A new organizational paradigm has assumed increasing importance in
western, particularly US and UK, business practice, which is in turn
reflected in parts of the academic literature. This is, purportedly, driven
by the economic pressures of globalization, and predicated upon an
information technology revolution. The new paradigm stresses more
flexible, flatter, organizational structures to respond to a more fastmoving business environment.[5]
Globalization becomes prominent in the post-modern management
approaches as is human rights, humanitarian values and concept of
personality in human resources approach for the businesses. The
emergence of human beings as an entity of paramount importance, the
increase in education and living standards in general, the changes in
people's expectations, and the developments and opinions about making
more use of people's creativity have taken human resources management,
as we know, a step further into the dimension of strategic human
resources management.
Valuable thing for the HR profession to do would be to place more
emphasis on educating its practitioners on topics such as organizational
change and development, communications, group behavior, and
organization theory.[6]
2. Changing Dimensions of Human Resources Management
Talent management: The fact that businesses today understand the
employees' skills and differences are the most important element to
differentiate them has led the managers to focus on human resources. [7]
Talent Management is a comprehensive and integrated process as it is
known. First of all, a Talent Management Strategy should be established
to be integrated with the main purpose, strategy and objectives of the
organization as well as its culture. As this strategy is being developed, it
Mehmet Öner, Handbook of Managers and HR Specialists on Selection and Placement,
Hayat Press, İstanbul 1999, p.17
5 Jonathan Morris, John Hassard, Leo McCann, New Organizational Forms, Human
Resource Management and Structural Convergence? A Study of Japanese Organizations,
Organization Studies, 27(10): 1485–1511
6 Sara L. Rynes, Where do we Go from here?: Imagining New Roles for Human
Resources, Journal of Management Inquiry 13; 203, 2004, p.207
7 Mehmet Altınöz, Talent Management, Nobel Press, Ankara 2009, p.22
4
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should focus on key business and management processes, and identify the
critical staff members to be needed strategically in the future and the
competencies required for them. [8] Companies whose employees are
highly dependent on themselves express their values and characteristics
with their own experiences; these are visible and distinctive features of
the job environment that gives strong messages about the skills, durability
and commitment that employees will need in order to be successful in the
same way as the company's major goals.[9]
Diversity Management: The concept of managing diversity was first
introduced by R. Roosevelt Thomas in 1990. According to Thomas
(1990), managing diversity does not mean to include or control
differences. Conversely, managing diversity means giving everyone the
opportunity to demonstrate their potential to participate in the workforce.
[10] When managing diversity is said; it is understood that "the processes
and strategies that will enable differences between people to become an
entity rather than a costly situation for the organization are used to serve a
purpose". Therefore, "Diversity Management" includes systematic plans,
programs or processes designed for specific purposes.
Managing diversity appears as a phenomenon related to balancing this
natural tension arising from human nature in various organizational and
cultural arrangements.[11] Managing Diversity is voluntary institutional
actions designed to enable employees from different backgrounds to
participate in formal and informal institutional structures, certain rules
and programs. [12] It is one of the up-to-date developments needed to be
integrated into human resources practices.
Most people see differences as negatives that need to be avoided.
However, differences must be actually assessed as opportunities to
emerge personal skills and help the individual to establish healthy
relationships with others. Indeed, what needs to be done is to think about

Esma Görkem Ersoy, "Talent Management Approach In Information Age",
VIII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3-6 September 2015,
Belgrad, Serbia
9 Tamara J. Erickson ve Lynda Gratton, "What is The Meaning of Working in Here?",
Harward Business Review, MESS Press No: 552, 2008, p.11.
10 United States Government Accountability Office, Research Report, Washington 2005,
4-5.
11 Olca Sürgevil, The Socio-Psychological Theories and Approaches that forms the Base
of Diversity and Diversity Management, Balıkesir University Social Sciences Institute
Journal, Vol. 11, Issue 20, 2008, 111-124.
12 Yousuf Kamal, Moriom Ferdousi, Managing Diversity at Workplace: A Case Study of
HP, ASA University Review, Vol. 3 No. 2, July–December, 2009, 158-161.
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how differences can be managed, since it is not possible to ignore
differences in terms of businesses. [13]
Employee engagement: According to Gallup Global Employee
Engagement [14] survey, 7% of the employees in Turkey are engaged at
work (they are emotionally involved in workplace mission and show a
performance beyond expectations to accomplish); 60% of those are not
engaged at work (which means that they are present in the workplace
physically but not mentally. Such employees work with minimum effort);
and 33% of those are never engaged at work (which means that these
employees damage the workplace or work as saboteur. They also behave
in a way that undermines other employees' productivity and motivation.)
According to Gallup survey, the case of Turkey has been shown that 13%
of people are committed to their work, whereas 66% are not committed to
theirs and %21 are not committed to theirs at all around the world.
Engage&Grow Employee Engagement program of which
headquarters is placed in Australia and implemented in more than 80
countries all around the world was developed by Richard Maloney in
order to improve Employee Engagement. It is a neurologically designed
activation program consisting of 12 fully action-based modules and being
specific to the business for 12 weeks. It has started to be applied in
Turkey. [15]
It progresses with a human-oriented approach based on the needs of
the business, very differently from a classical education program, and
makes a major contribution to the employee's engagement, which is
reflected in the processes of the business, bringing productivity and profit
increase with it.
Knowledge management: Knowledge society can be considered as an
evolution which information production and organization have
progressed further. Information is always produced for practical use. [16]
Along with the knowledge society, many obstacles have been eliminated
globally, which has significantly influenced the success and development
of organizations. Knowledge society focuses on and gives importance to
people. The importance of the work and the content of knowledge have
increased, and trained and knowledgeable people have become an
indispensable element of this society. [17]

13

Soner Polat, Organizational Values for Diversity Mangement, Educational Sciences:
Theory & Practice, 12 (2), 2012, 18-22.
14 http://www.gallup.com/services/178517/state-global-workplace.aspx
15 http://www.engageandgrowturkey.com
16 Ziya Erdem, Tele Working, Filiz Press, İstanbul 2004, p.20
17 Harun Demirkaya, Change on HR Management From Agricultural Society to
Knowledge Society, Erciyes University İİBF Jounal, 27: 1-23, 2006, p.13

Esma Görkem Ersoy | 207

The computer has the same meaning for the Information Evolution
just like the stream engine in the first Industrial Revolution; that is its
trigger, but more importantly its symbol. Nowadays, almost everybody
believes that nothing in economic history has ever developed as fast as
the Information Revolution, nor does it have much greater influence than
it has ever been.[18]
According to Peter Drucker, the concept of knowledge worker has
developed in the knowledge society, and the need for leaders has
decreased although the knowledgeable people have emerged as leaders.
The knowledge age has caused changes in people's visions and the model
of people learning continuously in business has gained importance. [19]
Many concepts such as electronic communication, electronic commerce,
network communication have emerged with the knowledge society and
the knowledge society has been shaped according to these developing
technologies. In the knowledge society, the obligation of people to go to
markets and bazaars for shopping has ceased to exist, and many
transactions have begun to be made through the Internet. Similarly, the
obligation of employee to go to the workplaces has started to go away
with the developing technologies. Employees in the knowledge society
have a career definition and people can make a career with their
knowledge and experience. [20]
The most basic feature of the knowledge worker is that the employees
are in a knowledge-intensive sector. These employees are knowledgeable
people who use their brains and knowledge, and are interested in
technology. At the same time, knowledge workers seem people who are
constantly renewing their education and are open to change. Knowledge
workers prefer to work in jobs that do not repeat each other, and they
constantly make use of technology. Besides, they work primarily with
"information", use their brains rather than their hands, and have control
over their work. Also, these workers, who are independent from their
actions, have the power to make decisions on their own and are flexible
in working areas and hours. These workers are experts. [21]
Knowledge workers want their bosses to make them free during their
work, as a very different approach to traditional workers, and they are not
Peter F. Drucker, Managing in the Next Society, Hayat Press, İstanbul, 2003, p.15.
Mesud Ünal, Change and Leadersip in Knowledge Age, Marmara University İİBF
Journal, 32 (1): 297-310, 2012, p.299
20 Krishan Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the
Contemporary World, Dost Press, Ankara, 2004, p.21
21 Pınar Süral Özer, Ömür Özmen, Ömür Saatçioğlu, Knowledge Workers as a Key Factor
for Knowledge Management Effectiveness and Changing Role of Human Resources
Management, Dokuz Eylül University Social Sciences Institute Journal, 6 (1): 254-275,
2004, p.261
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considered as submissive, obedient to rules. Another important feature of
these workers is their creativity. Knowledge workers who are not passive
workers, such as those in the old workers, are those with high bargaining
power. These people think the appeal of the work to do is prominent and
they motivate themselves through continuous learning. Their respect for
information is more than their respect for management. It is not possible
to benefit from them by traditional methods and they should not be
avoided, because they prefer to be in continuous learning organizations.
[22]
Learning organization: Nowadays, acquiring knowledge and using
the acquired knowledge in such a way as to gain competitive advantage
has become an important skill that organizations need to have. Recently,
information and communication technology and information network
configuration have brought about even more competitive environments.
In this competitive environment, the ability of the organizations to
maintain their existence and activities will be provided with learning
faster than their competitors and carrying out what they have learned in a
systematic and steady way.[23]
Performance management: Nowadays, it has become obligatory to
determine human resources strategies in order to review ongoing
activities of the organization and support their long-term strategies. What
needs to be done here is first to identify the potential support that human
resources can provide to achieve long-term corporate goals. The first step
in establishing this strategic link is to perceive business strategies that the
organization can achieve to its goal. In the later stages, it is to identify
human resources strategies to be able to assist these business strategies.
[24]
The aim of evaluations in performance management is to measure and
interpret the performance level of the employee, to classify according to
this level of achievement, to eliminate the failure with development
activities to reveal the strengths and weaknesses and to reinforce the
achievement and to provide the commitment to the institution with
reward system to respond to individual performance. In talent
management practices, it is of utmost importance that these goals are
achieved effectively in achieving long term strategies of the company.
The solution of the talented employee retention and ensuring their
22
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continuity in the organization is possible with the proliferation of a
systematic performance evaluation starting from senior management
throughout the company. [25]
Career management: Career management is the design and
implementation of an organizational process that enables the career
planning and management to meet both the needs of the institution and
individuals' preferences, capacities and organizational expectations. The
issue of career also varies from the individuals who grow up in a new
socio-economic order with globalization to the older generations.
Generation X (those born between 1960 and 1981) and Generation Y
(those born between 1980 and 2000) differ greatly in terms of vision of
world, life philosophy, expectations and values, perspectives on working
life. [26] In parallel with varying workforce profile, the sense of career has
also changed; new career approaches become prominent with changes in
organizational structures and promotion expectations and criteria. New
career approaches such as 'unlimited career approach, two-step career
path, flexible career approach and portfolio career’ have emerged because
of the changing structures of both individuals and organizations. The
main elements that draw attention in these new approaches are; the
reshaping of the concept of career beyond an organizational phenomenon
under the influence of developments occurred and the decrease in the
possibility of continuing one's career for a long time in the same
organization as a result of the changes in the organizational structures; the
tendency of the employee to acquire knowledge and skills that will
continuously increase their employment opportunities, because career is
not considered as limited to an organization, and not limiting their careers
to employment opportunities in their organizations and probably most
importantly getting difficult to retain the highly qualified employees,
especially those with high technical knowledge and skills, in the
organization.[27]
HR and technology: The effects of technological development on
human resources and management can be discussed under three topics;28
- Effect of technology on employment volume: The effect of
technology on employment can be addressed in two ways; technology
adversely affects and narrows down employment. From a second point of

Hayri Ülgen ve S. Kadri Mirze, Strategic Management, Beta Press, İstanbul 2013,
p.127-128
26 Ersoy, age
27 Nihat Erdoğmuş, Career Development Theory and Practice, Nobel Press, Ankara,
2003, p.175.
28 Frederick Betz, Technological Innovation Management, TÜBİTAK Press, Ankara,
2010, p.47-49
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view, the market shares of the business are expanding with effective
technology use, and as a result, the number of employees increases.
- Effect of technology on the quality of human resources Technology
and automation have changed the nature of business in the enterprises and
as a result, the quality of the workforce has also changed. Technology, on
the other hand, affects the quality of business life and technological
changes cause the employee to alienate, withdraw from work, dislike and
get tired of the business. Technological changes require a different
workforce than before. With developing technology, it may be stated that
the need for a more professional, scientific and white-collar workforce
increases.
- Effect of technology on employment: Technological changes have
affected the working life in every way. Based on a smaller and less
hierarchical structure, flexible manufacturing units have made versatile
skills and flexibility into the elements required for the workforce.
Flexible manufacturing systems have brought flexible employment to the
agenda and employed subcontracted workers, home work, telecommuting
and individual contracted workers, all of which are designated as secret
paid workers. There have also been changes in the traditional structure in
terms of working hours; flexible working, working at different hours,
short-time working day practices have emerged.
3. Research
Human element is regarded as the most important and invaluable
source of businesses. The human factor that started to become a matter of
examination with Neo-classical Theory in terms of businesses in the
historical framework has become increasingly important and become
more understandable in the post-Modern Theory and today's knowledge
society.
So much so that no matter how much you, as a business, have
financial power or advanced technology, the human resource is still the
value that will use all of these effectively and make a difference in its
competitive advantage.
The aim of this study is to examine the extent of the changing role of
the human resources and management in practice after examining the
theoretical developments.
For this purpose, one-to-one interviews were held with the human
resources managers working in different businesses in Istanbul.
Managers' perspectives on the changing role of human resources were
examined. The human resources functions and their application processes
of the businesses are addressed under the scope of research in different
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sectors. If any, new arrangements, new practices, and motivation tools for
human resources of the businesses were examined.
One-to-one interviews were held with the managers in the research
and interview method was used. This method was preferred in order to
get detailed information about human resources applications.
The survey addressed Human Resources Management processes of the
businesses operating in Turkey and so Istanbul province is taken as a
border. Businesses that accepted the interview with the convenience
sampling method were included in the survey. Considering the scope,
time and cost limits of the subject, the processes of the five leading
businesses in their own specialties from different sectors were examined
and negotiations were carried out with the managers.
4. Business 1
Business 1 offers the employment opportunity in more than 500
different positions in Turkey and abroad to a total of 35,000 people,
including 3000 people in the headquarters.
It has been stated that they benefit from internal and external sources
in personnel procurement. If personnel is to be employed in a position
that requires experience, they have expressed that they give priority to the
employee of the company rather than internal resources, so they can also
perform career planning. They assess the applications for open positions
on the web page, general applications made to their stores as well as
social networks such as Facebook, Twitter, Linkedin, and applications
made to advertisements during recruitment.
The recruitment evaluation process, which varies according to
position, consists of the following steps.
•
•
•
•
•
•

Resume Review,
Personality Inventory,
General Aptitude test,
Technical Competency Evaluation
Evaluation Center Application
Foreign Language Exam

During the orientation period, a 'buddy' is selected among the
experienced colleagues for the newly-employed people. The buddy
supports his/her in the process of learning and adapting the job. However,
there is an orientation training program specific to each department. A
day-long training program provides great convenience in learning the job
in general. One can request training for technical issues and benefit from
these trainings in areas where s/he wants to specialize. Otherwise, each
personnel starting to a new job has to get Occupational Health and Safety
Training.
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Training process: The aim is to further inform the employee and
make them to become a more active personnel. In-house training is
organized by the company's own training and development specialists.
Training is given to many technical workers, especially those in textile
field. It has been stated that such trainings as fabric training, color
training etc. provide benefits in a lot of areas including product supply,
production stage and putting on the market. However, there is a separate
training department for merchandising and shop staff training is given by
this department.
Career Management and Performance Appraisal: Talent Management
and Human Resources departments assist employees in their career
planning. Necessary support is provided to personnel who are willing to
make personnel assignments and departmental changes. Assignments are
made for those who provide the necessary competence. The central
human resources and talent management evaluates applications made to
advertisements published from within, personnel can change the
department or can be assigned if they pass the required interviews.
Payments: A separate fee is paid for each position and unit. The
white-collar employees annually receive a premium equal to their salary,
whereas the blue-collar employees receive premium every month if they
achieve the targets. When the personnel of the company bring the
documents showing that they have financial difficulties, subsidiary
payments are provided to them.
The company also has an E-commerce department and the recently
popular Business Intelligence Department, which provides the necessary
support for business analysis.
They express that they strive to keep their employees' morale and
motivation high so they try to provide them to focus more on the work
they do. For example, they stated that they took their employees to the
theater; they paid attention to organize iftar meal on the months of
Ramadan; they arranged the places where they could spare time for
themselves not only outside the company but also in the company (e.g.,
starbucks, simit sarayi, hairdresser, banking services etc.) and tried to be
attentive not only to the white-collars but also to the blue-collars. They
pointed out that they adopted a value-driven approach to human
resources.
The business manages human resources functions professionally. It is
of prime importance that this is a corporate and large business and also
operates in the international platform.
The manager stated in the interview that they, as the business, have
placed great importance on the employees and the employee engagement.
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They adopt the statement, "If you work willingly, there is not even a
day you worked." as the principle of human resources.
5. Business 2
Founded in 1979, the company has approximately 700 employees.
The business, as a company, is one of the oldest and deep-rooted
companies in the printing industry and continuously follows the
developments and takes primarily contributing to the youth rather than to
the customer, reintegrating them into the society and being beneficial to
them as a mission. Matbaa Vocational High School is one of which it did
for this purpose. At the same time, it recruits and trains interns and
assistants
They first pay attention to the reference in the recruitment period.
They observe whether the candidates are decent, intelligent, successful,
respectful individuals. Other priorities also are; they prefer those who
know the language, have comprehensive knowledge of the computer
system, are university graduates and know cost accounting.
They have said that they first prefer people in the immediate vicinity
and then mostly choose to advertise in newspapers rather than on the
Internet in the employee procurement.
After the interview with the human resources, candidates are asked to
complete the questionnaire with questions such as education, experience,
family information, amount of wages requested. The HR provides a
positive or negative feedback to the person by making a negotiation with
the top executives as a result of their own evaluations. They state that
they ask the questions to the applicants in the interviews including their
information about the printing industry, whether they have
comprehensive knowledge of this department, why they left their
previous jobs and why they prefer to work in this business.
One of the things that they pay attention for performance evaluation is
the behaviors, attitudes and movements of the employee within the
working hours.
Employee behaviors provide advantages or
disadvantages in accordance with these criteria such as productivity,
adaptation, teamwork, competence, hand skill and compliance with rules
and working hours. They pay great attention to some good faith issues
such as employee's engagement, loyalty, honesty, trust s/he give to the
business. Later, the employee is promoted according to their success and
performance.
They indicate that they regard 'human' as the most important element
for businesses. They express that the basic philosophy of human
resources practices is to find young people to be reintegrated into the
society, to educate them, to benefit from their education and culture, and
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to convey this to physical life, to life. They say that their purpose is to
place people into a position to benefit to themselves, to their companies,
and to the society.
They state their understanding of human resources as follows: "Our
priority is human and to value them." They say that they become
successful by closely following the developments related to the sector;
they still provide service to its oldest customers such as Unilever and
Evyap and break grounds in the printing sector in Turkey. One of the
main objectives of the company is to make an appearance and give
confidence to the customer. They think only earning money from a job is
not the basic philosophy. They believe that it is essential to inspire
confidence in the customer and to keep their promise. In this context,
they have indicated that they are doing business in accordance with their
quality systems.
6. Business 3
They state that they carry their leadership as Turkey's first ready-touse döner kebab manufacturer one step further by having always giving
priority to the customer and without having compromised quality and
hygiene since 1988, and they only compete with themselves. There are
500 employees in the headquarters. They are steadily strengthening
supply chains with confidence.
They prefer traditional methods when recruiting, primarily trying to
eliminate the need for personnel from internal sources. Then, they
procure personnel through notices.
Training: The required orientation trainings are provided at the
specified time and place at any location. The production department are
mainly trained. In particular, what principles are necessary is taught to the
employee to ensure the continuity of palatal delight reached during
product creation, and production is always under control.
Performance Management: Employees are never supervised
individually, and each department is treated as a group because they have
their own task. For example, if there is a department leading to any
problem or disruption, they have expressed that they communicate
directly with the employees in that group to form a more regular system.
Career: Necessary support is given to the employee to improve
themselves or get promotion. They indicate that they help their
development with the certification program upon request.
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7. Business 4
The human resources department of the business, which was
established in 2007 and has operated as grocery store chain with more
than 4000 employees, was also organized in the establishment phase.
They believe that today, in all of sectors, every business that wants to
grow and develop has to be the human resources department. They think
that human resources have a very important role. The better the
employees feel about themselves in the workplace, the more they express
it in their off-the-job life. Therefore, they consider that this is very
important in terms of brand awareness and the formation of employees
committed to the institution.
In HR planning, elements such as Human Resources Key Performance
Indicators, employee turnover rates, secret customer surveys, etc. are
taken into consideration by the human resources department. These
performance indicators are also used in the trainings.
They state that it is very important for them that the employee is
innovative. They pay great attention to the position suitability of the
person and their experience. In the recruitment phase, they manage the
job placement process, taking into account factors such as the interests,
hobbies, competencies of the employees. They say that they always start
to the interviews by asking the candidate "How do you feel yourself?" or
"How are you?" and trying to relieve them. One of the important
headlines they are questioning is teamwork. They emphasize that the
rapid growth of the business today is provided because the employees are
a successful team member and the managers control these teams
successfully, so they scrutinize these features of the candidates in
detail in the interviews.
Candidates, who are decided to be employed, are enrolled into the
orientation program in order to be informed about the company, to get
acquainted with the corporate culture and position to be served, and to
learn the business processes. The content and duration of the orientation
programs vary according to the departments.
Personal and professional development is emphasized throughout the
business and various training programs are implemented to continuously
improve the employees themselves. Trainings are provided by specialist
trainers.
There is the possibility of promotion to an upper position in the
business. Career paths for each position are determined, and the
competencies required by the staff are matched with the competencies of
the employees. This study also provides data on the training needs
analysis. Premium system application is also used in the business.
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Business 5
There are over a thousand employees of the business operating as an
airport business. Human is considered to be one of the most important
elements of the business and to have great potential. They think that it is
necessary to aim at receiving maximum benefit from human beings by
revealing potential within them by means of the changes to be made on
them.
Recruitment: There are more than 100 positions that they identify in
their own business. They believe that it is necessary to define
expectations better in these positions. Competence is seen as an important
concept for the business as it has appeared in the announcements they
did. Some of the employees address individual customer, while others
appeal to the end customer and also some have to do group works. As
their competencies are different from each other, there are differences in
the interview questions they have created. They perform competencybased interviews. They see competence and employee job fit are very
important features they are looking for.
First, they say that they believe one should motivate oneself. They
believe that motivation activities will be useful later on.
8. Business 6
The core business of the enterprise operating as a distribution
company in a holding is the distribution of newspapers, magazines and
non-media products. It has 311 employees.
They think that the human resources play an important role in
identifying the manpower, number of people and nature of the business
and planning it for the future, and determine their policies according to
the needs of the business they serve. It plays an active role in the
processes starting from personnel recruitment and orientation training to
employee withdrawal. They expressed that it is important for business
because planning the manpower brings positive results to the business
with the proper planning by providing the performance, development and
motivation of the employees.
They consider that the most important thing to note in interviews is
finding the best candidate for open position. They prefer the person who
is suitable according to the work done and the characteristics of the
business. The human resources specialist carries out the first stage of the
orientation training they have applied. The company's background
presentation, organizational chart, executive board departments, all
business processes are conveyed to the employee through visual
representation such as slides, videos and photographs. Then the other
department officials provide training on the processes to the employee
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and finally her/his own department manager gives on-the-job training and
complete this process.
They believe that human resources must be strong in terms of
communication. They believe that they must always be in a solutionoriented manner by acting in an equitable and understanding manner by
creating an environment where they can communicate effectively with all
employees and clearly express their problems. They think that it is
necessary to develop and reward the employee by identifying them in
terms of their talents, potential, work habits, behaviors and similar
qualities and comparing them with other personnel. They say that the
most difficult situation is the process of getting out of the business. They
expressed that they organized many training and many activities such as
cinema, theater, bowling tournament, Christmas celebrations, birthday
celebrations, various gifts and athletics during the year so that they tried
to motivate their employees, which attendance was so intense.
9. Conclusion
It is seen that the functions of human resources are similar for every
business, but it is shaped according to the businesses in practice and the
requirements of the sector in which they are located. Good human
resources practices and policies ensure that employee work better, which
in turn improves organizational performance. Human resources
management activities that align with the objectives and purposes of the
business, recruitment and selection activities, the employment at level
and quality which that can carry out these activities have a positive effect
on the financing performance of the business.
It is seen that the size of the business directly affects the place where
the human resources are positioned.
Nowadays, it has been observed that the extent to which employee
engagement has increased is seen as one of the prerequisites for the
success of harmony between business and employee.
According to the findings of the research, the businesses try to keep
their employees' morale and motivation high so that they can focus more
on the work they do.
They point out that they adopt a value-driven approach to human
resource. All business managers in the survey say they regard 'Human' as
the most important element for businesses.
It has been observed that corporate businesses deal with human
resources functions more systematically and in more detail as well as
following current developments more closely. It has been observed that
developments such as talent management and managing diversity in the
literature have not yet been implemented by the businesses within the
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scope of research. Although not still yet implemented by the businesses
within the scope of research, Engage and Grow program world wide
known for employee engagement has begun to be implemented in
Turkey, which is one of the prominent developments in the field of
human resources.
Human resources management needs to be able to manage both today
and tomorrow within the constantly changing and developing global
market conditions. As four different generations will work together at the
same place in a workplace when hen it comes to 2023, human resource
managers must continue to develop new strategies, concentrate on the
talents and diversity of employees, and adapt the corporate culture to
global conditions.
Resources
ALTINÖZ, Mehmet, Talent Management, Nobel Press, Ankara 2009
BARUTÇUGİL, İsmet, R&D Management, Kariyer Press, İstanbul 2009
BETZ, Frederick, Technological Innovation Management, TÜBİTAK
Press, Ankara, 2010
ÇAKIR, Recep, Erman Yükseltürk, The Theoretical Analysis On
Learning Organization, Knowledge Management And E-Learning In
Being An Information Society, Kastamonu Education Journal, 18 (2),
2010, p.501-512
DEMİRKAYA, Harun, Change on HR Management From Agricultural
Society to Knowledge Society, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 27,
2006, p.1-23
DRUCKER, Peter F., Managing in the Next Society, Hayat Press,
İstanbul, 2003
ERDOĞMUŞ, Nihat, Career Development Theory and Practice, Nobel
Press, Ankara, 2003
ERDEM, Ziya, Tele Working, Filiz Press, İstanbul 2004
ERDEM, Ziya, "Industrial Worker" From "Knowledge Worker" What:
New Economy Changing The Type Of Workers, Social Political
Conferences Journal, 49, 2005, p.541-566
EREN, Erol, Strategic Management and Business Policy, Beta Press,
İstanbul 2013
ERICKSON, Tamara J., Lynda Gratton, "What is The Meaning of
Working in Here", Harward Business Review, MESS Press No: 552,
2008

Esma Görkem Ersoy | 219

ERSOY, Esma Görkem, "Talent Management Approach In Information
Age", VIII.European Conference on Social and Behavioral Sciences,
3-6 September 2015, Belgrad, Serbia
FINDIKÇI, İlhami, Human Resources Management, Alfa Press, İstanbul
2000
HEADRICK, Daniel R., Information Age, Kitap Press, İstanbul 2002
KAMAL, Yousuf, Moriom Ferdousi, Managing Diversity at Workplace:
A Case Study of HP, ASA University Review, Vol. 3 No. 2, July–
December, 2009, p.158-161.
KUMAR, Krishan, From Post-Industrial to Post-Modern Society: New
Theories of the Contemporary World, Dost Press, Ankara, 2004
MORRIS Jonathan, John Hassard, Leo McCann, New Organizational
Forms, Human Resource Management and Structural Convergence? A
Study of Japanese Organizations, Organization Studies, 27(10), 2006,
p.1485–1511
ÖNER, Mehmet, Handbook of Managers and HR Specialists on Selection
and Placement, Hayat Press, İstanbul 1999
ÖZER, Pınar Süral, Ömür Özmen, Ömür Saatçioğlu, Knowledge
Workers as a Key Factor for Knowledge Management Effectiveness
and Changing Role of Human Resources Management, Dokuz Eylül
University Social Sciences Institute Journal 6 (1), 2004, p.254-275
POLAT, Soner, Organizational Values for Diversity Mangement,
Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2), 2012, p.18-22.
RYNES, Sara L., Where do we Go from here?: Imagining New Roles for
Human Resources, Journal of Management Inquiry 13; 203, 2004,
p.202-213
SÜRGEVİL, Olca, The Socio-Psychological Theories and Approaches
that forms the Base of Diversity and Diversity Management, Balıkesir
University Social Sciences Institute Journal, Vol. 11, Issue 20, 2008,
p.111-124.
ÜLGEN, Hayri, S. Kadri Mirze, Strategic Management, Beta Press,
İstanbul 2013
ÜNAL, Mesud, Change and Leadersip in Knowledge Age, Marmara
University İİBF Journal, 32 (1), 2012, p.297-310
United States Government Accountability Office, Research Report,
Washington 2005

220 | Changing Role of Human Resources in Knowledge Age

http://www.gallup.com/services/178517/state-global-workplace.aspx
http://www.engageandgrowturkey.com

VERGİLEMEDE YENİ BİR GELİR KAYNAĞI: BİTCOİN VE
TÜRKİYE DEĞERLEMESİ
A New Income Source in Taxation: Bitcoin and its Valuation in Turkey
Funda KARAKOYUN
1. Giriş
Çalışmamızda, Bitcoin nedir, nasıl kullanılmaktadır, bir gelir türü
olarak isimlendirildiğinde vergi kanunlarında hangi kapsamda ve nasıl
vergilendirilmelidir sorularına odaklanılmıştır. Uygulamada Bitcoin’in
ekonomide varlığını ve etkisini kabul eden, resmi otoritelerin yasal düzen
lemelerinde buna yer veren ülkeler farklı bakış açıları ile konuyu
değerlendirmişlerdir. Elde edilen gelirin hangi varlık grubunda olduğu
konusunda ve vergi uygulamaları bakımından aralarında farklı yaklaşımlar
oluşmuştur. Bu durum, Bitcoin’in gelir kaynağı olarak kabul edilmesi ve
vergilendirilmesini de farklılaştırmaktadır. Bitcoin arzı, kullanımı ve
vergilemesi konusunda ileri sürülen yaklaşımlar mali alanda incelenmiş,
avantaj ve dezavantajları ile Bitcoin’in ekonomik faaliyetlere etkisi ele
alınmıştır. Türkiye için kullanım alanının yaygınlaştığına dikkat çekilerek,
vergilendiren makam ve ekonomide düzenleyici diğer kurumlar ile
koordineli çalışma gerekliliği değerlendirilmiştir. Mükellefler için
Bitcoinden elde edilen kazanç kanunlarda düzenlenmiş olmasa da bildirim
yükümlülüğünün, vergi usul kanunundan hareketle ileride doğacak hukuki
uyuşmazlıkların önüne geçilmesi bakımından önemi açıklanmıştır.
2. Sanal Para ve Bitcoinin Kapsamı
Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle altına dayalı kâğıt paraya, sonra
itibari paraya, sonrasında ise dijital paraya geçiş gerçekleşmiştir.
Kriptografik elektronik ödeme sistemi olan Digicash tam anlamıyla bir
para birimi olmasa da taraflar arası transfer işlemlerinin gizli ve güvenilir
yapılmasını sağlayan bir araçtı. Digicash'in batmasının hemen ardından
kripto-para olmasalar da, elektronik ödeme sistemi olarak First Visual ve
Payball boşluğu doldurmuştur. Paypal gerçek para birimine dayalı, kısıtlı
ve devletlerin yasal yükümlülüklerine uyumlu dijital para olarak
kullanılmaktadır.1
Satoshi Nakamoto adlı bir yazılım geliştiricisi tarafından oluşturulan
Bitcoin 2009 yılında yaratılmış dijital bir para birimidir. Sirkülasyonda,
kullanımı yaygınlaşırken değeri arz ve talebe göre belirlenmektedir.
 (Dr. Öğr. Üyesi); Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye. E-mail:
funda.karakoyun35@.deu.edu.tr
1 Abdurrahman Çarkacıoğlu, Kripto-Para Bıtcoın, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma
Dairesi Kripto- Araştırma Raporu, 2016, s.7. http://www.spk.gov.tr.
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Bitcoin transferi P2P (peer-to-peer) olarak yapılmaktadır. P2P, iki
kullanıcı arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolü olup
merkezi koordinasyon ihtiyacı olmadan, iki bilgisayar arası dosya
paylaşımını olarak gerçekleşmektedir.2 Sanal paralar, herhangi bir resmi
ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmemektedir. Alınıp satılırken
kimlik ve tutar bilgilerinin kayıtlandığı ve her işlemden önce tarafların
sanal para adreslerine dayalı olarak bir tür defter-i kebir olan block chaine
( blok zincire ) kayıtlanmaktadır. Ödeme yapmak için göndericinin alıcının
hesabına sanal para transfer etmesi, bu transfer işleminin ağda bulunanlar
tarafından teyit etmesi ile işlem gerçekleşmektedir.3 Miner (madenci)
olarak bilinen veri madenciliği yöntemiyle satın alınan Bitcoinlerin
satılabilir olması, Bitcoin kabul eden işletmelerden mal ve hizmet satın
alınabilmesi, sanal pazar yeri olmamakla beraber, İnternetteki nakit para
olarak geleneksel ödeme sistemlerine alternatif oluşturmuştur.4 Minerlar,
Bitcoinleri internette veri madenciliği yoluyla elde ederler. IRS,
Bitcoinlerin değer tespitinde madenciler tarafından elde edildiği günkü
piyasa değeri olarak kabul görüleceğini beyan etmiştir.5 Madencilik
faaliyeti algı olarak üretim çağrısı yapsa da, madenciler Bitcoin
üretmemekte, sistemin ihtiyaçları doğrultusunda sunmuş oldukları
hizmetin karşılığı sistem tarafından ödüllendirilmektedir. Madenciler
henüz onaylanmamış Bitcoin transfer işlemlerinin blok zincire yani küresel
hesap defterine işlenmesini sağlarlar. Bu işlemler aslında şahıslar
tarafından değil, şahısların emri altındaki yüksek işlemcili bilgisayarlar
tarafından yapılmaktadır.6 Bitcoin satın almak için gerçek para
kullanılmaktadır. MtGox’da sanal hesap oluştuktan sonra, MtGox’un
banka hesabına uluslararası para gönderimi (SWIFT) yapılmakta,
gönderilen tutar sanal hesaba geçmektedir. Bu parayla o anki kurla Bitcoin
aldıktan sonra işlem yapmaya başlanabilmektedir.7 Fiziksel gerçekliği
olmayan sanal paralar ekonomide etkisi hızla yayılırken dijital para olarak
2 Onur Elele, “Bitcoin’in Vergilemesi’’, Dijital Vergi, 2014, www.onurelele.net.
(Erişim:7.11.2017).
3 Ceyda Kükrer, “İnternet Ortamında Bazı Faaliyetlerin Kavramsal Tanımları ve Türk
Vergi Sistemi Karşısındaki Durumlarının Değerlendirmesi’’, Yönetim Bilimleri Dergisi /
Journal of Administrative Sciences Cilt / Volume: 14, Sayı / N: 27,2016, s.592.
4 Andrew Gross Jeffer Hemkar, Jamıe Hoelscher, Is ,The Role Of Seondary Sources On
The Taxation of Dıgital Currency (Bitcoin) Before IRS Quidone Was Issued, Brad Reed,
“Financial Regulations And Price İnconsistencies Across Bitcoin Markets’’, Journal Of
Accounting Education 39, 2017, School Of Business, Southern Illinois University
Edwardsville, Box 1104, Edwardsville, Il 62026, United States, Journal, s.50, Homepage:
.www.Elsevier.Com/Locate/Jaccedu, Erişim:13.2.2018.
5 Jose Andre Roman, Bitcoin: Assesing the tax implicotions Associoted with the IRS ‘s
Notice Deeming Virtual Currences Property (2014-2015 ), Review of Banking and
Financial Law,Vol.34,Boston University,2015.s. 453.
6 Şafak Akyüz, Bitcoin İle Yapılan İşlemlerin Vergilendirilmesi, https://tr.linkedin.com,
2017,Erişim:19.12.2017.
7 Elele, a.g.m
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görülmüş ancak literatürde karmaşa ile farklı görüşlerde tanım bulmuştur.
Avrupa Merkez Bankası'nın 2012'de yaptığı tanıma göre sanal para;
“genellikle geliştiricileri tarafından kontrol edilen, sınırlı sanal grup üyeleri
tarafından benimsenip kullanılan, düzenlenmemiş/regüle edilmemiş,
dijital paradır. Amerikan Hazine Bakanlığı'na göre sanal para; “Gerçek
paranın tüm özelliklerini taşımadığı halde, bazı ortamlarda para gibi
kullanılabilen değişim medyasıdır. Bitcoin ve türevleri dışındaki dijital ve
sanal paralar, kendi başlarına para birimi değillerdir, temsil ettikleri
ülkenin ulusal para birimine dayalıdırlar ve o ülkenin merkezi
otoritelerince düzenlenip denetlenebilirler. Bitcoin ise kendiliğinden bir
para birimidir, hiç bir merkezi otorite tarafından düzenlenip
denetlenmemektedir.8 2009 yılında sadece 1 dolara, bin 309 tane sanal
para alınabilirken 2013’de bir sanal paranın değeri 266 dolar seviyesine
kadar yükseldiği dikkate alınırsa; vergilendirme açısından, sanal para ile
yapılan alış verişlerden ziyade hızla artan değer “ kur ” farkının önem
taşıdığını ifade etmek mümkündür. Çünkü bir anlamda sanal parayı “sanal
borsa” olarak kabul etmek mümkündür.9
3. Bitcoin İşlemlerinde Değerleme
Bitcoin tutarının teslim anındaki kurdan liraya çevrilmesi
gerekmektedir. Fatura bu bedel üzerinden düzenlenmelidir. Buradaki sorun
güncel kurun sürekli değişiyor olması ve esas alınan piyasanın organize bir
borsa olmaması. Yine de işlemlerin büyük bölümünün gerçekleştirildiği
online piyasa hangisi ise işlem yapıldığı anda bu piyasada oluşan anlık
kurun dikkate alınması muvazaalı işlem eleştirisine maruz kalmaktan en
uzak çözüm gözükmektedir.10 Sanal ve dijital paraların yasal
düzenlemeye alınmasında karar alıcılar ve taraflara konu işlemler
bakımından değer tespiti önemlidir. Bitcoin’in kaynağının ne olduğu
yönünde uzlaşma kararı da değer tespitinde etkili olacaktır.
Kripto paralar arasında yapılan değişimler dolayısıyla vergilendirme
sisteminin “ilk giren-ilk çıkar (first-in, first out)” şeklinde yapılması
planlanmaktadır. Yasaların yürürlüğe konması halinde FIFO kuralı kabul
edilirse bir kişinin 2013 yılında bin dolara Bitcoin aldığını ve geçen ay 10
bin dolara Bitcoin aldığını düşünelim. Bu kişi 1 Bitcoini 15 bin dolara
satmak ister ve satarsa ilk aldığı Bitcoini 1.000 dolardan aldığı için 14 bin
dolar kar elde ettiği varsayılarak vergilendirilecek. LIFO kuralı
uygulanmış olsa, son giren, ilk çıkar prensibinden 10 bin dolara aldığı
Bitcoini satmış ve 5 bin dolar gelir elde etmiş olabilirdi.11

8 Çarkacıoğlu, agr, s.8.
9 Kükrer,agm. s.593.
10 Elele, agm., www.onurelele.net.
11 Burak Budak, ABD’den Kripto Para Sahiplerini Etkileyecek Vergi Yeniliği,
2017,Erişim:2.01.2018.
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Bitcoin de gerçeğe uygun değerin tespiti konu olduğunda ülkemizde
standartlarda yer alan düzenlemeler ele alınmaktadır. Buna göre, Gerçeğe
uygun değerin tanımında karşılıklı pazarlık ortamına atıfta
bulunulmaktadır. İlgili taraflar arasındaki “karşılıklı pazarlık ortamı”, alıcı
ve satıcı arasında yapılan işlemde piyasa koşullarına uymayan fiyatların
ortaya çıkmasına sebep olacak kendine özgü ve özel ilişkiler bulunmaması
anlamına gelir. İşlemin, her biri bağımsız olarak hareket eden, birbiri ile
ilişkisi olmayan taraflar arasında yapıldığı varsayılır. Aynı yer ve durumda
bulunan ve de benzer kiralama işlemlerine veya diğer sözleşmelere konu
edilen gayrimenkuller için aktif bir piyasada oluşan cari fiyatlar gerçeğe
uygun değerin tespitine ilişkin en iyi temeli oluşturur (TMS 40 md. 45).12
Ancak, Bitcoinin isimlendirilmesinde finansal varlık olarak kabul
edilmesi halinde G.V.K.( Gelir Vergisi Kanunu) Geçici md.67 uygulaması
incelenecektir. Aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının
değerlendirilmesinde aşağıdaki sınıflandırma esas alınmaktadır. 13 Buna
göre,




Sabit getirili menkul kıymetler
Değişken getirili menkul kıymetler
Diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları

Yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları hisse senetleri
Menkul kıymetlerle yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde
sınıflandırma, işlemle ilişkilendirilen menkul kıymetin dahil olduğu gruba
göre yapılacaktır.
Menkul kıymete bağlı olmaksızın yapılan işlemler ise diğer menkul
kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları kapsamında
değerlendirilecektir. Ayrıca, hisse senedine veya hisse senedi endekslerine
dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile Borsa
İstanbul’da işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı
olarak ihraç edilen aracı kuruluş varyantları ile hisse senedi yoğun fonların
katılma belgelerinin de hisse senetleri ile aynı sınıfta değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Değerlendirme maliyet yöntemlerinden “FIFO hükmü sadece hesaplara
göre uygulanmaktadır. Eğer Bitcoin sahibi Bitcoinler’ini ayrı bir cüzdanda
Bitcoin olarak tutarsa ve satmak istediğinde sadece ana hesabına satacağı
kadar Bitcoin transfer eder ve satarsa hesaba ilk giren Bitcoin satışa çıkmış
olacağı için o günkü duruma göre değerlendirmeye alınacaktır.” Emtia
12 Akın Akbulut, TMS 40 Kapsamında Muhasebeleştirilen Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullerde Gerçeğe Uygun Değer (GUD) Yönteminin Kullanılması Ve Vergi
Uygulamalarında
Geçerliliği,
Yaklaşım,
Sayı:210.
Haziran
2010,Http://Uye.Yaklasim.Com, Erişim:2.11.2017.
13 G.V.K. Geçici 67’ nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik
Vergi Rehberi III, s.4-5, www.gib.gov.tr.
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Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Bitcoin’i bir emtia olarak kabul etse
de ilk alınan-ilk satılır kuralı yalnızca menkul kıymetler için geçerli olduğu
için Bitcoin’i etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değildir.14
Bitcoin mevzuatımız açısından para olarak kabul edilmese de Türk
Parası karşılığı bulunan bir değerdir. Bitcoin ile ticaret yapıldığı takdirde
Bitcoin tutarının teslim anındaki kurdan liraya çevrilmesi sureti ile fatura
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu noktada Bitcoin kurunun tespitinde
sıkıntı yaşanabilir. Döviz ile yapılan işlemlerde merkez bankası döviz kuru
esas alınmakta iken, Bitcoin fiyatı konusunda bu tarzda bir olanak
bulunmamaktadır. Bu durumda, faaliyet gösteren en yoğun borsalardan
Bitcoin dolar karşılığı temin edilip bu fiyatın merkez bankası dolar kuruna
göre çevrilerek beyanda bulunulması gerekmektedir.15
4. Bitcoinin Niteliği ve Vergileme İkilemi
Sübjektif değer teorisi, bir ürün veya hizmetin değerinin, o üretim için
harcanan emeğe eşit olduğunu iddia eden emek-değer teorisinin
yanlışlığını iddia eder. Sübjektif değer teorisine göre; mal ve hizmetlerin
ölçülebilir ve objektif bir değeri yoktur. Malın veya hizmetin değeri,
kişinin elde ettiği tatmine göre değişebilir, sübjektiftir. Teori, mal ve
hizmetlerin değerinin, onların üretiminde kullanılan faktörlerin doğası ya
da emek miktarından değil, fakat tüketicinin/alıcının kendi amaçlarının
gerçekleştirilmesi ve ihtiyaçlarının tatmininde bu mal ve hizmetlere isnat
ettiği önem ve faydadan doğduğunu öne sürer.16 Bitcoin ’den elde edilen
gelirin niteliği ve değerlemesi diğer teoriler ile birlikte ele alınarak ortak
bir görüş elde edilebilir mi? İktisat teorisinde para bir ödeme aracıdır. Mal
değildir. Para basma yetkisi ise Merkez Bankalarına ait bir görevdir.
Ülkemizde de bu yetki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın md.87’e göre,
düzenlenmektedir. Ne zaman para basılacağı ise makroekonomik
parametrelere ve maliye politikalarına bağlıdır. Finansal sistemin
işleyişinde para arzı veya para basma merkez bankalarına verilmiş iken,
bankacılık / finansman faaliyetleri düzenleyici kurumların gözetim ve
denetimine tabidir.17
Kullanım amaçları doğrultusunda elde edilen gelirin ne ölçüde ve nasıl
vergilemeye konu edileceğine ilişkin farklı görüşler öne sürülmüştür. Sanal
paralardan elde edilen gelirinin gerçek işlem bazında dövize, mülk
alımında takasa konu edilmesi bakımından vergilendirmenin türü
tartışılmaktadır. Sanal paranın satılarak nakde çevrilmesi (Cash Out
14 Budak, a.g.m. Erişim:2.01.2018.
15 Akyüz, a.g.m., https://tr.linkedin.com, Erişim:19.12.2017.
16 Çarkacıoğlu, agr, s.10.
17 Abdurrahman Kahraman, “Bitcoin Yurt Dışında Nasıl Vergileniyor? Türkiye'de Nasıl
Vergilendireceğiz?’’ Dijital Ekonomi Gerçeği, 2017, https://www.muhasebenet.net,
Erişim:12.2.2018.
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Kuralı) işleminde farklı opsiyonlar ele alınmaktadır. Reel piyasa
işlemlerine konu edilmesi halinde ise gerçekleşen işleme göre vergileme
seçeneği oluşmaktadır. Hangi yaklaşım seçilirse seçilsin sanal gelirlerin
nasıl hesaplanacağının bilinmesi her işlemin ayrı değerlemesi ihtiyacını
ortaya çıkarmaktadır. Sanal gelirlere ait bir havuz oluşturulması ve
toplama ait bir ortalamanın alınması gereği savunulmaktadır.18 Diğer
taraftan, IRS ( İnternal Revenue Service) , sanal paraların bir mülk olarak
kabul edilmesi ile yabancı para olarak değerlemesi bakımından
vergilemede farklılık olmadığı yaklaşımı içindedir. Buna göre, sanal para
mülk olarak takasa konu edildiğinde kazanç ve kaybı gerçek piyasa
değerinde $ cinsinden işlemin yapıldığı gün kayda alınmaktadır. Bu
anlamda, yabancı para olarak mal alımında kullanılması üzere gerçekleşen
kazanç ve kayıpların vergilemesi ile mülk olarak kabul edilmesi ile
gerçekleşen kayıp ve kazancın vergi uygulaması farklılık
oluşturmayacaktır.19
Bitcoinlerin elde edilmesi ve elden çıkarılması biçiminde vergilemenin
türünü belirleme bakımından çeşidini belirlemekte kullanım şekilleri
önemli olmaktadır.20





Belli bir tarihe kadar kısa ve uzun dönem elde tutulması,
Transfer amaçlı işlemde kullanılması,
Sermaye varlığı olarak satılması,
Bitcoin kabul eden işletmelerden mal ve hizmet alım satımına
konu edilmesi,

Şeklinde ne amaçla kullanıldığı Bitcoinin isimlendirilmesinde önem
kazanmaktadır. Bu anlamda merkezi otoriteye bağlı olmayan Bitcoinlerin
tanımlamasında menkul kıymet olarak ele alınması yaklaşımı da olmuştur.
Mevzuatımızda, menkul kıymetler Sermaye piyasası Kanunu’nun 3/b
maddesinde tanımlanmış olup, buna göre, “ ortaklık veya alacaklılık
sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan,
dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı
olan ve şartları sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenen kıymetli
evraklardır.’’ Kıymetli evrak deyimi menkul kıymet deyimini de kapsayan
geniş bir kavramdır. Menkul kıymetlerin, kıymetli evrak sayılacağı kanun
tanımında belirlenmiş olup kıymetli evrak menkul kıymeti de içine
almaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun md.645’de
düzenlenen kıymetli evrakın tanımı aynen şöyledir; “ kıymetli evrak öyle
senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri
sürülmediği gibi, başkalarına da devredilemez.’’ Tanımdan da anlaşıldığı
18 Adam Chadorow, Tracing Basıs Through Virtual Spaces, s.283.
19 Katherine J. Lopez , Ph D.CPA, ‘’ Virtual Currency Propertyor Foreıng Currency ? An
Explorotıon Of The Tax And Ethical Implıcatıon, Vol.7,Southern Journal of Business and
Ethics,2015, s..121.
20 Gross Jeffer Henkar, Jamıe Hoelscher, s.50.
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üzere kıymetli evrak, senede bağlı bir hakkı temsil etmektedir ve hak
senede bağlanmıştır. Kanunen belirli şekil şartlara bağlanmıştır. Nama,
hamiline, emre yazılı olarak düzenlenebilir. Menkul kıymetler, kıymetli
evrak niteliğine haiz senetlerdir; ancak, bu sentler kıymetli evrak içinde
yer alan daha dar bir kategoriyi oluşturur. Her menkul kıymet aynı
zamanda kıymetli evrak niteliğindedir. Ancak, her kıymetli evrak, menkul
kıymet değildir. Menkul kıymetler; poliçe, bono, çek konşimento, makbuz
senedi gibi kıymetli evrakın tersine misli eşya niteliğine sahip olan
kıymetli evraktır. Poliçe, bono, çek ödeme, konşimento, varyant ve
makbuz senedi emtia işlemlerinde araç olarak hizmet ederken, menkul
kıymetler ortaklık veya alacaklılık sağladıkları için yatırım aracı olarak
kullanılırlar. Menkul kıymetler, kıymetli evraktan farklı olarak, faiz, kar
payı gibi dönemsel gelir getirir.21
Kripto paraların tam bir emtia olmadığı hususunda bir görüş de söyle
desteklenmektedir. Buna göre, CFTC ( Vadeli İşlem Borsası Komisyonu )
genel düzenleyici bir otorite olarak emtia kontratlarını düzenlemektedir.
Ancak dövizleri düzenlememektedir. Vadeli işlem emtia borsalarında
spekülasyona dayalı fiyat artışı kaygısı nedeniyle düzenleyici işlemler
yapılmaktadır. Vadeli işlem borsasına konu edilebilecek her tür emtiayı
kapsayacak şekilde emtia tanımı yapılmıştır. Ancak hazine düzenlemesiyle
bu tanım finansal kurumlar arasındaki döviz işlemlerini dışarıda bırakacak
şekilde sınırlandırılmıştır. Yapılan düzenleme kapsamında Bitcoin, vadeli
işlemler sözleşmesine dayanan gelecekte ticareti yapılan bir hizmet, hak
veya menfaat olarak tanımlanmıştır.22 Diğer taraftan, 2014 Mart ayı IRS,
tüm sanal paraların mülk olarak kabul ederek vergilendireceğini
açıklamıştır. Tüm vergileme ilkeleri dijital paralar için geçerli kılınmıştır.
Diğer bir deyişle IRS, sanal parayı sahibinin elindeki bir varlık
yatırımcının elindeki hisse senedi, tahvil gibi kabul edilmiştir. IRS
2014/21nolu bildirisinde sanal paraların mükellefin elinde bir sermaye
varlığı gibi değerlendireceğini açıklamıştır. Sanal paraların bir yıldan fazla
elde tutulması durumunda uzun vadeli mülkün kullanımı olarak sermaye
kazanç/kaybına konu olup bir sermaye varlığı olarak kabul edilmekte,
vergi avantajı tanınmaktadır. Ancak, bir yıldan kısa vadeli ise elden
çıkarılması durumunda sermaye kazanç oranında yıllık olağan gelir vergisi
oranına tabi tutularak, vergilemeye konu edilmektedir. Bu durum
Bitcoinlerin gayrimenkul varlığı olarak ele alınması yönünde
yasallaşmasını sağlamış olsa da para birimi olması gerçeği ile de birlikte
vergilendirme sorunun tam olarak çözülmediğini düşündürmektedir.23
Nitekim Bitcoin işlemlerine bakıldığında tipik bir gayrimenkul varlığından
21 Ferhat Ferhan, Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulamaları Ve Tfrs/Tms
Karşılaştırmaları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2016, s.213.
22 Eric P.Pacy Tales From: On Bitcoin, Square Pegs, And Round Holes, 49 New Eng. L.
Rev. 121,2014,New England Law Review, Boston, s. 6.
23 Roman, age, s. 453.
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farklılık göstermektedir. Zira bir hisse senedi gibi işleme konu edilip takasa
konu edilebilmektedir. Gayrimenkul gibi de fonksiyon gösterip sahipleri
tarafından ticari işlemlerde barter olarak para gibi doğrudan mal ve hizmet
alımına konu edebilmektedir.24 Sanal Paraların her tür yasal para
karşısında mülk olarak kabul edilmesi, vergilenebilir gelir olması iş
dünyasındaki yansımaları farklı yaklaşımları doğurmaktadır. Mülk yerine
yabancı para olarak kabul edildiğinde günlük ekonomik etkileri de göz ardı
edilememektedir. Kişilerin günlük işlemlerinde ve iş dünyası için kullanım
kolaylığı ön plana çıktığında yabancı para olarak kullanımının daha faydalı
olabileceği konu edilirken, yatırım amaçlı olarak kullanımda ise faydanın
daha düşük olacağı tartışılmaktadır. Her iki yaklaşımda da malları sanal
ortamda takas eden oyuncular olarak bakıldığında vergisel anlamda
potansiyel sorun yaratmaktadır. Bu nedenle sanal paraların yabancı para
olarak kabul edilmesinin en uygun olduğu görüşü öne sürülmektedir.25
Sanal paraları elinde tutan şirketlere yatırımcı olanlar için yapılan yatırım
işlemi menkul kıymet olarak görülüp bu alanda borsa oluşumu
desteklenmektedir. Diğer yandan Bitcoin protokolü doğası incelendiğinde
Bitcoinler menkul kıymet olarak da nitelendirilmemiştir. Sanal paranın bir
menkul kıymet olarak değerlenebilmesi için aşağıdaki koşullar ele
alınmıştır.





Yatırım yapılan işlemde sözleşme yapılmış olmalıdır.
Yapılan yatırımın ortak girişime dayalı olması gerekir.
Yatırımcının kar beklentisi ile güdülenmiş olması gerekir.
İlgili karın teşvik eden üçüncü bir taraf ile birlikte gerçekleşmiş
olması gerekmektedir.

Sanal para biriminde bu koşulların gerçekleşmesi gerekir.26
Ülkemiz mevzuatı kapsamında VUK. md 279 göre, menkul kıymetlerin
değerlemesi farklı menkul kıymetler ve şartların gerektirdiği durumu
kapsamaktadır. Buna göre, alış bedeli, borsa rayici ve alış bedeline,
vadesinde elde edilecek gelirin ( kur farkları dâhil ) iktisap tarihinden
değerleme gününe kadar isabet eden kısmının ilave edilmesi suretiyle
bulunur. Bir kıymetin iktisabı için satıcıya ödenen veya borçlanılan meblağ
alış bedeli olarak kabul edilmektedir. Satın alma bedeli ile ilgili olarak
diğer giderler eklendiğinde ise maliyet bedeli olarak kabul edilmektedir.27
Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre
"para, çek, poliçe ve bono", "menkul kıymet tanım" kapsamında yer
almamaktadır. Aynı maddede "sermaye piyasası araçları" tanımı ise
"menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak
24 Gross Jeffer Henkar, Jamıe Hoelscher,a.g.m.,s.454.
25. Lopez , a.g.m., s.119.
26 P.Pacy, agm, s.6.
27 Ferhan,a.g.m.,ss.216-217.
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üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası
araçlarını" ifade etmektedir. Bu durumda, SPK Bitcoin’i "Kurulca bu
kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları" yetkisine
dayanarak kapsama yetkisine haizdir.28
Bitcoin alan kişinin Bitcoin’in değerleneceği ve kar elde etme beklentisi
ile bir kontrat yapmış olması ve ortak bir yatırıma yönelmiş olması
gerekmektedir.
Bitcoin’in
kullanıcısı
protokolün
kendisinden
faydalanırken diğer kullanıcılar da değerinin artmasını beklemektedir.
Bitcoin’den elde edilen kar tamamen 3. tarafın çabalarıyla gerçekleşmiş
olur. Bitcoin sistemi madenci ve geliştiricilere dayalı olduğu için Bitcoin
fiyatları da bir bakıma spekülatörler sayesinde artmaktadır. Bu durumda
dar anlamda kusurlu bir menkul kıymet yapısından bahsedilebilir. Ortak
girişime yatırım yapmak demek o girişimin fonksiyon göstermesi ve gelir
yaratması demektir. Fakat diğer taraftan Bitcoin büyümez. Sermaye
yatırımına bağlı olarak da değer kazanmaz. Bitcoin protokolü sadece
hesaplama gücünün fonksiyon göstermesine bağlı bir yatırımdır. Bitcoin
sermaye yatırımına bağlı olarak değer kazanmamaktadır. Protokole bağlı
yatırım sadece hesaplama gücüne bağlı bir fonksiyon göstermesini talep
etmektedir. Dolayısıyla Bitcoine yatırım yapan bir alıcının sadece artışı
için spekülasyon yapması da, yatırım anlamına gelmektedir. Ancak, ortak
bir girişimin özeliklerini göstermemektedir. Bir yatırımcı grubuna ait
varlıklarının toplandığı bir havuz söz konusu değildir. Tipik bir Bitcoin
işleminde yatırım grubu varlığına ait bir portföy bulunmamaktadır. İşleme
tabi olan tarafların kimlikleri bir protokol çerçevesinde gizli tutulmaktadır.
Dikey bir ortaklık oluşmamaktadır. Çünkü Bitcoin birimi herhangi bir
merkezi ofisi bulunmayan, finansal yönetimi olmayan dolayısıyla
yatırımcıların iş birliği içinde bulunduğu bir girişimcisi bulunmayan peer
to peer özellikte bir paradır.29 AB'nin yargı mercii Avrupa Adalet Divanı
Kararında (ECJ), Bitcoinlerin maddi varlık olarak kabul edilemeyeceği
ödeme aracı olma dışında kullanım alanı olmadığını bu yönüyle de emtia
olmayan herhangi bir şeyin otomatik olarak hizmet sınıfına girdiği
yönündedir. Hizmet arzında alan ve veren taraf arasında ödeme kaynaklı
yasal bir ilişki kurulmuş olmalıdır. Sanal ve geleneksel paraların değişimi
karşılığında bir ödeme yapılmadıysa ve bu ödemede operatör tarafından
parayı almak için ödenen bedel arasında bir fark doğuyorsa bu işlem
hizmet arzında katma değer vergisini meydana getirmektedir. ECJ
Mahkemeleri Bitcoin’in diğer paralarla değişiminin bu kapsamda
değerlendirilemeyeceği ve beraberinde kıymetli evrak da (md.131/5/d
kapsamında ) olmayacağı kararına varmıştır. Zira hisse senetleri kıymetli
evrak vb transferinde uygulanamayacağı ECJ ye göre Bitcoin’in amacının,
diğer geleneksel para birimine benzer şekilde bir ödeme aracı olarak
28 Kahraman, a.g.m. https://www.muhasebenet.net.
29 P.Pacy, agm, s.6.
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belirtmiştir. Bu anlamda Bitcoin’in değişiminin KDV den muaf bir işlem
olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Ancak, örneğin
Kanada Bitcoin’i para olarak kabul etmemekte Bitcoin’in maddi olmayan
bir varlık olarak kabul etmektedir. Alım sırasında barter olarak
nitelendirilmektedir. Bitcoin kabul edilen gerçek piyasa değeri üzerinden
vergilendirilmektedir. Örneğin Amazon.com‘ dan alınan bir mal için
Bitcoinle ödeme barter işlemi olarak görülmektedir ve malın gerçek piyasa
değeri esas alınmaktadır.30 Finlandiya Merkezi Vergi Kurulu ise, Bitcoin'i
bir finansal servis olarak tanımlamış bu nedenle de Bitcoin'i ve teminini
katma değer vergisinden muaf tutmuştur.31 Sanal paraların kullanım
potansiyelinde ciddi artış görülmesine rağmen, bir kısım ülkeler
Bitcoinden elde edilen kazançların vergilemesini ileri bir tarihe
ertelenmiştir. Özelikle İsviçre parlamentosu Bitcoini diğer para birimleri
gibi varsayarak kripto paraların ekonomik etkisinin geçerliliğini önemsiz
olarak ilan etmiştir. İsviçre ve Danimarka hükümeti Bitcoin veya diğer
sanal para birimlerine ilişkin tam bir yasal düzenlemede bulunmamıştır.32
Güney Kore de Bitcoin kullanım alanına göre farklı vergileme türüne konu
olmaktadır. Yabancı paralar gibi kullanıldığında KDV tabi değil iken, bir
finansal varlık gibi alınıp satıldığında yani mülk gibi değerlendirildiğinde
malın piyasa değeri üzerinden değerlendirilerek %10 Kore KDV’sine tabi
tutulmaktadır. İsviçre Bitcoini yasal bir para olarak değerlendirmiş,
Bitcoin transferi mal ve hizmet arzı olarak kabul edilmediğinden Bitcoin’in
işviçre Frangı veya diğer para birimleri karşısında yapılan işlemlerde KDV
kapsamı dışında tutulmuştur. Bitcoin broker şirketleri tarafından alınan
işlem komisyonlarında aynı şekilde vergiden muaf olarak belirlenmiştir.33
Bitcoinin emtia olarak ele alınmasını ileri süren görüşe karşı, altına
karşılaştırılarak Bitcoin’in sınırlı arzı değerlendirilmiştir. Birçok ülke
Bitcoine sanal emtia gibi atıfta bulunmuşlar. Çünkü para olarak
isimlendirmek istememişlerdir. Ancak, emtialar içsel değeri olan maddi
mallar gibidir. Bitcoin bu anlamdaki emtia ile bağdaşmamaktadır.
Bitcoinler bir işlemin parçasını temsil eden kod zincirleridir. Hiçbir maddi
varlık sanal işlemlerde gerçekleşen olaylar kaydında mevcut değildir.
Bitcoin’in değerini sadece bir değişim aracı potansiyelinde olduğu, İçsel
değeri bulunmadığı düşünüldüğünde emtia olarak görmek uygun
olmayacaktır.34 Bu çerçevede Bitcoinlerin emtia ve ya hisse senedi gibi
menkul kıymet olduğu yönünde tartışmalar netlik kazanmamıştır.

30 Europea Uat Cose Rose Boeve And Rına Arnete Of Rpmg Highlight Growing Use Of
Bitcoin, Intemotıonol Tax Reuiew; 6/13/2016 P: 20-20, Ip., 2016, s.????????
31 Çarkacıoğlu, agr, s.57.
32 Gross Jeffer Henkar, Jamıe Hoelscher,agm., s.114.
33 Rose Boeve and Rıza, Europea VAT Case Highlights Growing Use of Bitcoin,
Internatıonal Tax Review, 6/13/2016,P:20-20,IP, http://search.ebscohost.co/login.aspx.
34.P.Pacy agm, s.6.
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5.Vergilendirme Prensipleri Bakımından Bitcoin
Her verginin bir konusu vardır. Bu; bir mal, bir hizmet veya işlem
olabilir. Vergi bunlar üzerinden alınır ve bu yapılırken gelir üzerinden,
harcamalar üzerinden ve servet üzerinden alınan vergiler şeklinde
sınıflandırılır. Bununla birlikte verginin mükellefleri mal, hizmet veya
işlem değildir. Verginin mükellefi, vergi konusu ile Vergi Kanunlarının
belirttiği şekilde ilişkiye giren kişi veya kurumlardır. Vergi borcu, verginin
konusu ile kişi ve kurumlar arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya çıkar.
Vergi Kanunlarında zikredilen bir malın elde edilmesi, hizmetin
görülmesi, alım veya satımı, mülkiyetin değişmesi, ölüm gibi durumlar
vergiyi doğuran olay olarak gösterilebilir. Bunun yanında vergiyi doğuran
olay; bir akit, bir durum, bir üretim, bir tüketim, bir olay da olabilir. Özetle
vergiyi doğuran olay, verginin konusu ile verginin mükellefi arasında
bağlantı kurulmasını sağlayan olaydır.35 VUKmd.19 ‘a göre, vergi alacağı
vergi kanunların vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun
tekemmülü ile doğar. Ancak vergi borcunu doğuran olayla birlikte idarenin
vergi alacağı kesinleşmiş olmaz. Bir idari işlem olan vergilendirme
işleminin hukuki sebebi vergi borcunu doğuran olaydır. Buna karşılık bu
işlemin maddi sebebi ise vergi borcunu doğuran olaydır.36 Bir gelir
kaynağının vergilendirilmesi için hukuki boyutun tamamlanması kanunda
yer alması ve maddi olayın tespiti mümkün olmalıdır.
Fiziksel bağlantılara dayalı kavramlar olan “ikamet” ve “kaynak”
ilkeleri elektronik ticaret ortamında tartışmaya yol açmıştır. Çünkü doğası
ve yapısı gereği elektronik ticaret, kişilerin yerleşim durumu ve tam
mükellefiyetiyle ilgili değişik sorunlar ortaya çıkarmıştır. Elektronik
ticarette bazı hallerde kişilerin ikametgâh olarak kullandıkları veya iş
merkezi olarak çalıştıkları yerin belirlenmesi güçlükler taşımaktadır.37
Uluslararası vergi anlaşmalarının anlaşma kapsamına dâhil kişilere ilişkin
birinci maddesinde; “bu anlaşma, akit ülkelerden birinde veya her ikisinde
de mukim kişilere uygulanacaktır” hükmü yer almaktadır.38 Sanal
paralarda ve Bitcoin işlemlerinde, Bitcoinlerin kime ait olduğunun
bilinmemesi ve bir merkezi otorite tarafından izlenip denetlenmemesi,
Bitcoin ile açılmış hesapların dondurulması ve el konulması gibi tehditleri
bertaraf etmektedir. Ancak kimlik bilgilerinin gizli olması ve bir otoritenin
denetimi altında bulunmaması, sistemi, her türlü yasa dışı finansal transfer

35 Yusuf Kıldiş, ,Türk Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay, 2006, ‘’
Http://www.Muhasebetr.Com, Erişim:5.10.2017.
36 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2013, s.65.
37 Ercan Alptürk, , “ Gelir Ve Kurumlar Vergisi Yönünden Elektronik Ticaret
Vergilendirme Kriterleri’’, 2010, Https://Www.Xing.Com, Erişim:8.12.2017.
38 Orçun Avcı, Gelir Vergisi Yönünden Uluslararası Vergi Anlaşması Sorunsalına Genel
Bir Bakış’’, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, 2017,s.87.
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konusuna açık hale getirmektedir.39 Bu durumda gelir kaynağı oluşturan
tüm faaliyetlerin izlenmesinde ve vergilemesinde yasal tanımlamaların
yeniden ele alınması gerekebilir.
İkametgâh kavramı, her hukuk düzeninde farklı şekilde
anlaşılmaktadır. Bu konuda kabul edilen, bir devlet mahkemesinin,
milletlerarası yetkisinin tespitinde, 'ikametgâh' kavramının yine o devlet
hukukuna göre belirleneceği yönündedir. Medeni Kanun'un 19'uncu
maddesinde gerçek kişinin ikametgâhı, "yerleşmek niyetiyle oturulan yer"
olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişinin ikametgâhı, bu kişinin hayat
faaliyetleri ve ilişkilerinin merkezi olan yerdir. Bir kişinin farklı yerlerde
birden fazla meskeni olabilir. Ancak ikametgâhı bir tane olabilir.
Tüzelkişilerin ikametgâhı ise, Medeni Kanun'un 49'uncu maddesine göre,
ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği
yer yani iş merkezleridir.40
OECD Model Anlaşmasına göre de ticari ve mesleki kazançlarda
kazancın elde edildiği ülke tarafından vergilendirilmesi işyeri ve sabit yer
kriterine bağlanmıştır. Bu kriterlerin gerisindeki temel düşünce ilgili
ülkenin ekonomik hayatına vergileme hakkı doğuracak boyutlarda katılımı
temsil ettikleri anlayışına dayanmaktadır. İşyeri ve sabit yer kriterlerinin
özelliği coğrafi bir yere bağımlılıktır. Bu özellik ise, elektronik ticaretin
yapıldığı ortam ile uyumlu değildir. Anlaşma hukukuna göre, kişilerin
yerleşik oldukları ülke dışında gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları
durumunda, vergileme, gelirin türüne göre kaynak veya ikamet ülkesi ya
da her ikisi tarafından yapılmaktadır. Ticari ve mesleki faaliyetlerin
elektronik ortamda yapılmaya başlanması geleneksel kaynak ülkesi ve
ikamet ülkesi vergilemesi ayrımını da etkilemektedir.41
Kaynak ilkesi vergilendirmeye esas olan konu ile hangi ülkede bağ
kurulup vergiyi doğuran olay hangi ülkede meydana gelmişse
vergilendirmenin o ülkenin yetkisinde olduğundan hareket eder. Yani
gelirin doğduğu yer ya da geliri doğuran olayın meydana geldiği yer esas
alınır. Bu durumda, ekonomik bağa dayanan mülkilik ilkesinin uygulama
biçimidir. Kişilerin yerleşim yerleri veya vatandaşlıklarının bir başka
ülkede olmasının da bu ilke dâhilinde bir önemi yoktur. Vergi alma yetkisi
verginin konusuna kaynaklık eden ülkeye aittir. Vergi yükümlüsünün
sadece yurtiçi gelirlerinin vergilendirilebileceğini belirten bir ilke olması
nedeniyle dar yükümlülük olarak adlandırılır.42 Türkiye’de gelirin ülke
39 Mağfi, Eğilmez Bitcoin, 23.11.2013, Ttp://Www.Mahfiegilmez.Com/2013/11
/Bitcoin.Html., Erişim:8.1.2018.
40 İbrahim Kırcova, Pınar Öztürk, , “ İnternette Ticaret Ve Hukuksal Sorunlar’’, İTO,
Yayın No:2000-29, 2000, s.82
41 Alptürk, , agm,, Erişim:8.12.2017.
42 Veli Kargı, “Vergilendirme Yetkisi Ve Vergilendirmede Adalet ‘’, S.64, Journal Of
Awareness, Apbs.Mersin.Edu.Tr., Erişim:5.2.2018.
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sınırları içinde elde edilmesi yaklaşımı ile tam mükellefiyette uyrukluk ve
ikametgâh ölçütü ile kişisellik ilkesini dar mükellefiyette mülkilik ilkesini
benimsemiştir.43
Klasik kaynak teorisi yaklaşımında ileri sürülen görüşe göre, gelirin
beşeri veya maddi bir kaynaktan ortaya çıkması ve kaynağın devamlı
olması gibi bazı özellikler taşımaktadır. Vergi eşitliği bakımından kaynak
teorisi bazı sakıncaları bünyesinde barındırmaktadır Nitekim belirli bir
düzeyde gelir elde edebilmek için gerek emek gerek sermaye gücünü
belirli düzeyde riske eden, zahmete katlanan bir kişinin geliri sadece
sürekli nitelikte olduğu için vergilendirilirken diğer taraftan, ödeme
gücünün artışına sebep olan bazı (piyango, ikramiye vs.) arizi ödemeler
kapsam dışında tutulacaktır.44. Kaynak teorisinde gelirin tanımlanmasında
süreklilik ve bir üretim faktörüne bağlılık söz konusudur. Bunun doğal bir
sonucu olarak da kimi gelirler (transfer ödemeleri, arızi kazançlar gibi)
vergilendirilebilir gelirin kapsamına dâhil edilememektedir. Yani aslında
vergi ödeme gücüne sahip olan biri vergilendirilebilir gelirin
belirlenmesinde
kaynak
teorisi
kullanılması
halinde
vergilendirilemeyecektir.45
Elektronik ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliği dolayısıyla
gelirin elde edildiği yer ile ilgili açıklamalar ticari kazanç ve serbest meslek
kazancı ile ilgilidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 6. maddesine göre;
Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde
ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. 46.Ticari faaliyet
emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet
ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra
edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak
bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı
gerekmemekle birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline
sahip olması, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması gerekmektedir.47
Vergi hukuku tamamen kendisine özgü bir gelir anlayışına sahip
bulunmakta ve gelir-sermaye unsurlarının belirlenmesinde kendisine özgü
yöntemler kullanmaktadır. Bu anlamda vergiye tabi tutulması gereken tüm
gelir kalemlerini içerecek şekilde tam bir gelir tanımı yapılamaması
yanında vergiye tabi tutulacak gelir kalemlerinin “ gelir unsurları’’

43 Avcı, agm,, S.87.
44 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, İlksan Matbaası, Ankara, 2016,
s.264.
45 Zeynep Arıkan, Ahmet İneci, “ Vergilendirilebilir Gelir Ve Gelir Vergisinde Üniter
Yapıyı Bozan Uygulamalar, Sosyoekonomi. 2015.
46 Alptürk, Https://Www.Xing.Com, Erişim:8.12.2017.
47 Özgür Çatıkkaş, Mehmet Ersoy, Cafer Şuekinci, Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve
Vergi Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Bilnet Matbaacılık, İstanbul, 2016,
s.213.
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şeklinde teker teker sayılması ortaya çıkartmıştır.48 Bitcoin al-sat
faaliyetinden elde edilen gelirin; özünde sermayeye bağlı olduğundan
sadece emek mahsulü gelir unsurları sayılan ücret veya serbest meslek
kazancı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Ancak Bitcoin alım
satım faaliyetinin; teknolojiye hâkimiyet, dijital ortamlara adaptasyon,
teknolojik ve finansal okuryazarlık gibi bir takım yeterliliklere sahip
kişilerce yapılabilecek bir faaliyet olduğu düşünüldüğünde emeğin de
sürece dâhil olduğu sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda Bitcoin
alım satım faaliyetinden elde edilecek gelir ticari kazanç olarak
değerlendirilebilecektir.49
Bitcoin alım satımından elde edilen gelirin emek unsuru olmadığı
düşünüldüğünde menkul sermaye iradı için vergi sistemimizde kanun
maddesi ele alınmaktadır. Buna göre, Menkul sermaye iradı GVK md.75’e
göre; “Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye
veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla
elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar” menkul sermayedir.
Yabancı para ile tahsil edildiği, kayıtlara intikal ettirildiği veya tasarruf
edildiği takdirde o günün borsa rayici üzerinden, borsada rayici yoksa,
maliye Bakanlığınca tayin olunan kur üzerinden Türk parasına çevrilir.50
Gelecek dönemlerde Bitcoin bankacılığı ve Bitcoin üzerinden faiz geliri
elde edilmesi durumunda menkul sermaye iradı gündeme gelebilecektir.
Ancak hali hazırdaki durumda Bitcoin alım satımı arasındaki farkın
menkul sermaye iradı kabul edilmesi kanunen mümkün değildir. Diğer
taraftan Bitcoin alım satımı yanında madencilik faaliyeti yapılması, bu
faaliyet için gerekli özel yüksek işlemcili bilgisayarlar kullanılması,
mining havuzlarına dâhil olunması halinde organizasyonun varlığından
söz edilebilir. Ancak yapılan işin mahiyeti bildik anlamda organizasyon
kurulumuna ihtiyaç duymadığından tek bir bilgisayar ve internet bağlantısı
dahi organizasyon için yeterli kabul edilebilir. İşlem hacminin yüksekliği,
işlem sayısının çokluğu yapılan faaliyetin ticari faaliyet olarak
yorumlanmasına sebebiyet verebilir.51 Türkiye’de yapılan ticari, sınaı,
zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler Katma Değer Vergisinin konusunu oluşturduğundan yapılan işin
ticari faaliyet olarak kabul edilmesi ise beraberinde katma değer vergisi
sorununu ortaya çıkaracaktır. KDVK md.1’e göre, Türkiye'de yapılan
ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.52 Bitcoin’in ticari

48 Çatıkkaş, Ersoy, Şuekinci, age, s.265.
49 Akyüz, Https://Tr.Linkedin.Com, Erişim:10.11.107.
50 Funda Başaran, Tuğçe Karaçoban Güneş, Vergi kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili
temel Mevzuat, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2015, s.506.
51 Akyüz, Https://Tr.Linkedin.Com, Erişim:19.12.2017.
52 Başaran,age,,s.701.
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faaliyet olarak ve emtia olarak kabulü halinde katma değer vergisine tabi
olacaktır.
Bitcoinin para birimi olarak kabulü için mümkün müdür? 6493 sayılı
Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinde elektronik para; “elektronik
para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen,
bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan
ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler
tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer” olarak
tanımlanmıştır. Aynı maddede elektronik para kuruluşu ise, “elektronik
para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. 6493 S.K.
13. maddesinde ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluşlar; 5411 sayılı Kanun
kapsamındaki bankalar, Elektronik para kuruluşları ve Ödeme kuruluşları
olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, ödemelerde kullanılacak para birimi;
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda belirlenen
düzenlemelere uygun olmak kaydıyla tarafların anlaştığı para birimi
kullanılarak gerçekleştirilir.53 Bu çerçevede Bitcoin, Türk mevzuatı
bakımından elektronik para olarak kabul şartlarını taşımamaktadır. KDVK
md. 14/4fırası g bendi gereği ticari olarak teslimi yapılmasına rağmen altın,
döviz, kıymetli taşlar, para, hisse senedi ve tahvil için KDV
uygulanmamaktadır. Bitcoin para birimi olarak mevzuat kapsamına
alınmış olsa idi bu durumda katma değer vergisine tabi olmayacaktı. Diğer
taraftan Bitcoin alım satım faaliyeti mal ve hakların elden çıkarılmasından
doğan değer artışı kazancı olarak (GVK md.80 kapsamında)
değerlendirilecek ise vergilerin kanuniliği ilkesi gereği Bitcoin bu
kapsamda yasal düzenlemeye alınmalıdır. Görüldüğü üzere Bitcoin alım
satım faaliyetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi için şu anda
kanuni bir eksiklik olmayıp, sadece faaliyetin ne şekilde yorumlandığı
sonucuna göre değişik adlarda vergi tahsilatı yapılması gündeme
gelecektir. Var olan kanuni eksiklik ise muafiyetler konusunda olup, bu
durum vergilendirmeye değil, bilakis fazladan vergilendirmeye sebebiyet
verebilecektir.54
Web sitesindeki ibarelerin icaba davet olduğu düşünülürse, müşteri o
malı alma iradesini bildirdiğinde bu bir icap olacaktır. Web sitesinden
kendisine, isteğinin onaylandığı cevabı geldiğinde ise, bu kabul beyanı
olarak kabul edilecek ve sözleşme, kabul beyanının müşteriye ulaştığı anda
kurulmuş olacak, sözleşmenin kuruluş yeri de Türkiye olacaktır. Bu
nedenle bu sözleşmeden elde edilen kazanç, Türkiye'de vergilendirilebilir.
Böyle bir durumda ortaya çıkabilecek çifte vergilendirme sorunu ise, bu
konuda yapılacak olan ikili anlaşmalar ile çözüme kavuşturulabilir.55

53 Kükrer, s.588.
54 Akyüz, Https://Tr.Linkedin.Com, Erişim:10.11.107.
55 Kırçova, Pınar Öztürk, agm, s.83.
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Verginin konusu ile vergiyi doğuran olayın kanunlarda açıkça
belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, bazı kanunların suç saydığı olaylar
vergi borcunun doğmasına engel teşkil etmez. Vergi Usul Kanunu (VUK)
md.9’a göre, “vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması
mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.’’ Örneğin kaçak
yollardan ülkeye getirilen malların ticaretinden sağlanan gelirin
vergilendirilmesine engel yoktur.56 Bu anlamda Bitcoin ile yürütülen
işlemlerin hukuken tanınma sağlayıp sağlamayacağı vergisinin
ödenmesine engel oluşturmamaktadır. Nitekim bir faaliyetin düzenli
olarak yapılması sureti ile gelir elde ediliyor ise mutlak suretle vergi
idaresinin bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. Bu itibarla, Bitcoin aracılığı ile
yapılan işlemlerin gelecek dönemlerde yasadışı faaliyet olarak kabul
edilmesi, geçmişe dönük 5 yıllık zamanaşımı süresince vergi alınmasına
engel olmayacaktır. Vergisini ödeyen kişiler ise sırf bu gerekçe ile
herhangi bir hukuki himaye görmeyecektir.57 Esasen, Bitcoinin sahibini
belirlemek imkânsız değildir. Çünkü kullanıcının kimliği onun halka açık
erişilebilir olduğu her işleme bağlı anahtar ile blochain de sonsuza kadar
kamuya açıklık sağlamaktadır. İşlemler blochaine kaydedilmiş ve nakit
işlemlere göre daha çok kamuya açık olması Bitcoin protokolünün
doğasında bulunmaktadır. Ticari işlemlerde iş sahibi, alıcılar hakkında
tanımlayıcı bilgi toplayabilmektedir. Bu durumda kanun koyucu blochaini
analiz ederek Bitcoin ile işlem yapan kullanıcıyı belirlemek için veri
analizi uygulayabilir. İlaveten blochainde daima kanuni bir gerekçe
gösterilmeden de araştırma yapılabilmesi mümkündür.58
6. Bitcoin Kullanım Avantajları
Bitcoin, parasal işlemlerde maliyetleri minimize etmek üzere iş
çevreleri tarafından sanal bir para birimi olarak yaygın şekilde kabul
edilmeye başlamıştır. Merkezi otorite olmaması ile birlikte Bitcoin,
geleneksel paraya göre bir alternatif olarak sunulabilirken aşağıda sayılan
avantajları taşımaktadır.59





İşlemlerde maliyet ve komisyonlar geleneksel para transferlerine
göre düşüktür.
Kullanımında ticari risk daha azdır.
Ödeme ve transferlerde işlem hızı daha yüksek ve kolaydır.
Hükümetlerin manipülasyon ve enflasyonist baskılarına karşı daha
az hassasiyet ve duyarlılık göstermektedir.

56 Pehlivan, age,, s.66.
57 Akyüz, agm., Https://Tr.Linkedin.Com, Erişim:19.12.2017.
58 P.Pacy agm, s..4.
59 Kevin V.Tu. & Mıcheal W. Meredith, Rethinking Virtual Currencey Requlation In The
Bitcoin Age,Vol.90,4/13/2015,Washingtıon Law Review,s.271.
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Bu faydaların büyük bir kısmı Bitcoini çifte harcama probleminin
çözümünde işlemlere aracılık edecek üçüncü taraf ihtiyacını ortadan
kaldırmaktır.
Bitcoinle üzerinden ödeme almak bir satıcı için geleneksel kredi
kartından daha düşük komisyon maliyeti oluşturmaktadır. Kredi kartı
sahibinin ve kartı veren bankanın kabul edilmeyen satın alma
işlemlerinden dolayı geri ödeme talep etme riski bulunmamaktadır.
Bitcoinin çalıştığı ana kayıt sistemi; Blochain (Public Register) tarihte ilk
kez etkin, kalıcı, geriye çevrilmeyen, yolsuzluğa izin vermeyen bir
işleyişle dolandırıcılığın potansiyelini azaltan bir yapı göstermiştir.
Blochain bir grup üyenin mutabakatı tarafından kontrol edilmekte,
işlemlerin geçerliliğini onaylatmakta ve işlemlerin kaydını anlaşmazlığa
düşürmeyecek şekilde kayıtlara imkân vermektedir. Sistem temelde
Bitcoin protokolüne tüm network ağlarının katıldığı bir işlem veri
tabanıdır. Her işlemin denetimine imkân veren blochain oluşturmaktadır.
Bu bilgi ile tarihin herhangi bir anında kullanıcının, adresi ve işlemin
değeri tespit edilebilmektedir.60
Fiziksel varlığı olmadığından numerik alfabetik karakterler zinciri
olarak dijital ortamda saklanabilen Bitcoinler kullanıcılar arasında
spekülatif amaçlı da alım satıma konu olmaktadır. Nitekim kredi kartları
kullanımında ödenen maliyetin çok altında %1 komisyon bedeli ile transfer
işlemi imkânı tanımaktadır. Bu anlamda, tüketicilerin birçok işlemde,
aldıkları hizmet bedeli olarak Bitcoin ödemelerine imkân verilmektedir.
Diğer taraftan, sermaye girişimcisi yatırımcılar içinde tercih
edilebilmektedir. Yine sermaye girişimcisi olarak facebook mevcut mal
varlığının %1 Bitcoin’e bağlamıştır. (65 milyon) Dünyanın en büyük 3
borsası mevcut Bitcoinlerin fiyat takipçisi olmaya olmuşlardır. Bitcoin
fiyat talep indeksi doların kurunu da hesaplamaya yardımcı olmaktadır.
Newyork da Bitcoine dayalı borsa kurulmuştur. Dünyanın ilk ticari uzay
aracı ile uzaya yapılacak seyahat için 250 bin $ değerinde uzay gemisi ve
2 kişilik koltuk bedeli olarak yaklaşık 700 yolcu için ilk deneysel uçuş
işlemi Bitcoin kabul edilmiştir. Ancak deney başarısız olmuştur.61 Bitcoin
dünyanın sadece önde gelen dijital parası değil. Teknoloji protokolü olarak
da mevcut ödeme eko sistem sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. Ana kayıt
sistemi hem kamuya açık, güvenli olmasıyla dolandırıcılığı ortadan
kaldırma potansiyeline sahiptir. Müşteri Bitcoine ödeme yaptığında tacir
işlemin gerçekleşeceğine güvenmekte (geri ödeme olmadığından)
tacirlerin dolandırıcılık riski ile kabul etmediği işlemlerin önü açılmış
olmaktadır. Tacir diğer taraftan dolandırıcılık riskine karşı oluşturduğu
prensip gereği ilk kez gelen müşteriyi yüksek hacimli siparişi kabul

60 Khan ,agm, s. 18.
61 Gross Jeffer Henkar, Jamıe Hoelscher,agm, s.49.
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etmeyebilir. Ancak Bitcoin ile yapılan ödemeyi güvenle kabul
edebilecektir.62
Farklı sektör ve hizmet alanlarında olduğu gibi kar amacı gütmeyen
işletmelerde de sanal para kullanabilmektedir. Topluma fayda sağlamak
amacıyla fon yaratma stratejisi ile kredi kartı sistemlerine benzer ( payball
) sistemlerde Bitcoin kabul edilebilmesi gündeme gelmiştir. Online eğitim
sistemlerinde kullanılmak üzere 2009 yılında popüler olan Bitcoin ve
sonrasında alt coinler kripto paralardan fon oluşturma stratejisi ile online
ödeme imkanı tanınmıştır.63
Farklı ülke uygulamalarında sanal paranın avantajları ekonomide
kullanım alanını arttırmaktadır. Kanada ve Güney Kore de Bitcoin ATM
leri ile çeşitli işlemler yapılabilmektedir.64
7. Bitcoin Kullanımında Karşılaşılan Dezavantajlar
Bitcoinle yapılan işlemler Blockhain kullanıcılarının birbirlerine
tanımlı olduğu anonim yapı üzerinden gerçekleşmektedir. İşlem yapanların
kimlik bilgilerinin gizlenebilir olması birçok işlem için netlik kazanmasına
engel oluşturmaktadır. Bu durumda her bir mükellef için vergi numarası
oluşturulabilmesi uygulanabilir bir durum değildir. Vergi numarası
oluşturulsa bile adres tespitine imkân sağlayan bilgilere ulaşmak mümkün
olmayabilir. Bu durumda. IRS her bir Bitcoin ödemesi için en uygun
vergileme yöntemini stopaj sistemi ile mümkün görmektedir. Gelir idaresi
Bitcoini mülk olarak belirlediği için bir gayrimenkul gibi stopaj ile
vergilemeye tabi kılmıştır. Örneğin çalışanlara maaş olarak ödenmesi
durumunda sanal paranın gerçek piyasa değeri üzerinden stopaj
uygulaması ifade edilmektedir. Mükelleflerde vergi numarası ile stopaj
işlemini raporlayacaktır.65 Bazı eleştirmenlere göre, Bitcoinin
yasallaşması yerel paranın dalgalanmasını daha da artıracaktır.
Bitcoinlerin tanınması, artan kabulü ve yaygın kullanımı sonucunda kamu
otoritelerini zorlayacaktır. Bu durumda, işlemlerin vergilendirilmesi
konusunda da IRS Bitcoinler için tanımlayıcı bir değerleme sistemi
yaratma ihtiyacı içindedir. Online işlemlere imkân veren bir Para Borsası
yasal olarak tanınmalıdır. Gerçek piyasasının belirlenebildiği ya da kendisi
mali bir raporlama ile başka paralara çevrilmelerinde tanımlayıcı
yöntemler belirlenmelidir. Kesin değerleme yöntemin belirlenmesi halinde

62 Khan, agm, s.18.
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ise mükellefler vergileme sorunu giderecek daha kolay raporlama imkânı
ile vergi ödevleri yerine getirilebilecektir.66
Japonya’da 2014 yılında borsaların para rezervlerine olan online saldırı
bankacılıkta dijital kaçışı başlatmıştır. İşleyiş ve panik açısından
geleneksel bankalara benzer bir yapı göstermiştir. Bitcoin borsası
başarısızlığa uğramış, müşteri hesapları dondurulmuş ve müşterilerin
Bitcoin talepleri reddedilmiştir. Müşteriler buna rağmen Bitcoin ile diğer
para birimleri karşısında işlem yapmaya devam edebilmiştir. Fakat ilk
yapılan yatırımın sadece belli bir bölümünü kaybetme endişesi ile birlikte
günlük işlem hacminin 5 katı 32.000 $ geri kazanımı şeklinde bir
sınırlandırma getirilmiştir.67 Bitcoini kullanmak geleneksel ödeme
sistemine kıyasla daha anonim olmakla birlikte nakde göre daha az
anonimdir. Ancak merkezi bir otorite olmaksızın kişiye ait tanımlanan
anahtar ile halka açık erişilebilirliğin olmadığı ve işlemlere göre
değişebilen anonim yapısı tehlikeli bir ödeme sistemi olduğunu
düşündürmektedir. Bitcoin işlemlerinin criminal suçları gizlemek ve kara
para aklamada güvenli bir liman olarak görülmesi kamu otoriteleri
tarafından kaygı ile izlenmektedir.68 Bitcoin sahiplerine ve işlemcilere
anonim olma imkânı verdiğinden, sınır ötesi bankacılık haline gelerek
sermaye kazançlarından elde edilen kazançların vergi dışı bırakılmasına
olanak tanımakta vergi cennetlerinin oluşumuna yol açmaktadır.69
Bitcoinin kötü amaçlı kullanım alanlarından biri de ipek yolu piyasası
örneğinde görülmüştür. İpek yolu olarak bilinen kara borsa aklama
piyasasında yasal olmayan mal ve hizmetler Bitcoin işlemi ile
gerçekleşmiştir. Anonim olması nedeniyle karaborsada yapılan bu
işlemlerin kanuni takibi yapılamamıştır.70
IRS, Bitcoini vergilemede mülk olarak kabul etmektedir. Ancak
değerleme metotları belli olan tam bir düzenlemeye alınmamıştır. Çünkü
Bitcoin düzenli bir piyasaya sahip olmadığından kullanıcılarına ait uygun
bir muhasebe ve raporlama da yapılamamaktadır. Yine de rekabetçi olmak
adına ABD mükellefleri için Bitcoin işlemlerinde raporlama için etkin ve
verimli bir yol yaratmaları için farklı yöntemler geliştirmiştir.71 Bitcoinin
tüketiciler tarafından kullanımı halinde piyasada dalgalanma sorunu risk
oluştururken, paranın tercih edilen saklama değerinin korunmasında
yatırımcılar için de cripto para dalgalanması kritik bir engel olarak

66 Gross Jeffer Henkar, Jamıe Hoelscher,agm,, s.?.
67 V.Kevin & Mıcheal W. Meredith, agm,s.. 343.
68 P.Pacy agm, s.3.
69 Gross Jeffer Henkar, Jamıe Hoelscher,agm,s. 454.
70 P.Pacy, agm,s.43.
71 E. Lamberto s.90.
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görülmektedir. Ancak daha fazla iş çevrelerinin Bitcoini ödeme sistemi
olarak kabul etmesi dalgalanmanın daha az olacağını düşündürmektedir.72
8. Düzenleyici Kurumlar Bakımından Türkiye Ve Bitcoin
Pek çok ulusal merkez bankası veya bankacılık düzenleme kurumu
Bitcoin kullanımını yasaklamamış, ancak finansal kurumları ve bireyleri
karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarmıştır. Bitcoin'in merkezi bir
otorite tarafından denetlenmemesi, oldukça yeni bir kavram ve teknoloji
olması, her bir Bitcoin kullanıcısının Bitcoin'in geleceğini belirlemesi gibi
hususlar, hükümetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları haklı olarak
endişelendirmektedir.73
Sanal paraların mülk olarak kabulü halinde sermaye kazanç ve kaybı
vergilemeye esas alınmaktadır. Bir yıldan kısa vadeli net sermaye kazancı
gelir vergisine tabi olmaktadır. Zarar düşüldükten sonra Normal gelir
vergisi diliminden vergilendirilmektedir. Bir yıldan uzun vade elde tutulan
gelirleri için ise sermaye kazancı olarak %25’in altındaki kısım için %0
vergi oranı, ( vergi avantajı tanınmakta ) %25-%39,6 arası %15 vergi oranı,
%39,6 ve üstü için %20 Gelir Vergisi tabi olmak üzere vergilendirmeye
alınmaktadır. Kurumlar içinse ( Olağan gelir olarak ) Uzun vadeli sermaye
kazançları vergi oranı %35’i aşmayacak şekilde Gelir Vergisi mükellefleri
gibi vergilendirilmektedir. En yüksek vergi dilimi %35 olup, Kısa ve Uzun
vadeli kazançlarının vergileri kurumlar için sabit bir uygulamaya
dönüştürülmüştür.74
IRS için Bitcoinlerde reel sermaye kazanç ve kaybının ne olduğunu
tespit etmek çok güçtür. Çünkü Bitcoin sahiplerin kimliğini belirlemek çok
zordur. Federal vergi beyanında kazanç ve kayıp planı doğru beyan
edilmedikçe IRS kapsamlı ve tam bir denetim yapamamaktadır. Bu
durumda mükelleflerin kolaylıkla bu kazançlardan vergi kaçırması
mümkün olur. Bu kaygılara karşı IRS tarafından Bitcoin ve diğer paraların
için vergi kaçınılmasını önlemek üzere özel bir komisyon oluşturulmuştur.
Ancak yine de farklı fiyatlarda, farklı kaynaklardan, farklı zamanlarda
edinilmiş sanal paralar için vergilendirme sorunu tam olarak
çözülememiştir. Örneğin,1 Bitcoin alınmış olsun. Diğer sanal parayı
seviyesinde alınmış olsun 2 yıl sonra kişi sanal paranın bir kısmını 160 $
dan satması halinde mükellef alım yaptığı 100 $ yerine 150 $ bildirimde
bulunarak yanıltıcı beyan verebilir. Yeterince denetleyeceği kanıtlara
ulaşması çok güç olduğundan mükellefin vergi kaçırması çok
mümkündür.75

72 P.Pacy, agm,s. 3.
73 Çarkacıoğlu, agr, s.56.
74 J. Lopez agm, s.122.
75 Gross Jeffer Henkar, Jamıe Hoelscher,agm, s.455.
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Gayrimenkullerde yatırımın gerçeğe uygun değerinin tespiti önemlidir.
Gerçeğe uygun değer, ülkemizde VUK’da uygulamadan kaldırılmış,
böylece anılan değerleme ölçüsü vergisel bir değerleme ölçüsü olmaktan
çıkarılmıştır. Bu nedenle TMS/ TFRS uyarınca kullanılan söz konusu
yöntemlerin mali karın tespitinde gözden geçirilmesi ve aykırı hükümlerin
uygulanmaması gerekir Standartta anılan “ilk muhasebeleştirme işleminin
ardından, gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiş olan bir işletme, tüm
yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçer
(TMS 40 md. 33) ve yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun
değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp ise oluştuğu
dönemde kâr veya zarara dâhil edilir (md. 35)” hükümleri çerçevesinde
sonuç hesaplarına gider olarak kaydedilen tutarların mali karın tespitinde
düzeltilmesi ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması
gerekecektir.76
ABD’de Bitcoin alım satımında kişisel işlemlerinde kazançlar 200 $’ı
aşmadığı müddetçe bir kazanç olarak vergilendirmemektedir. Kazanç
işlem bazında tespit edilir. Zararlar indirime konu edilemez. Kurumlarda
işletmeler genel olarak yabancı para kazancı olarak kaydetmemekte veya
vadeli işlem olarak beyan etmedikçe yabancı paranın kazanç veya kayıpları
bireysel hesaplanarak olağan faiz gelir ve gider olarak Kar/Zarar hesabında
vergilemeye alınmaktadır.77
Merkez Bankası ve SPK Bitcoin’in bir emtia olarak kabul edileceğini
işaret ediyor. Eğer Bitcoin ve diğer kripto paralar emtia olarak
değerlendirilirse bu durumda iki türlü vergilendirme yapılacak. Kişi,
Bitcoin alım satımıyla uğraşıyor ve bundan bir gelir elde etmişse bu kazanç
değer artışı kazancı veya arizi kazanç olarak vergilendirilmeye konu
olacaktır. Kişinin kazancı 2017 mali yıl için 24.000 TL’nin
üzerindeyse bunu beyan edip vergisini ödemek zorunda olacaktır. Diğer
taraftan, Bitcoin alım satımında gelirin süreklilik arz etmesi durumunda,
elde edilen gelir için gelir vergisi beyannamesi verip kazandığından gelir
vergisi ödemek zorundadır. Mevcut gelir vergisi dilimlerine uygun olan
Vergi oranı %15 – %35 nispetinde vergilendirilirken ayrıca %18
KDV Katma Değer vergisine konu olacaktır.78 Dolayısıyla, Bitcoinin,
emtia olarak isimlendirilmesi ve gerçek kişi vergi mükellefi tarafından
alım satıma konu edilmesi durumumda ticari kazanç hükümlerine göre
vergilendirilmesi esas olacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişiler
tarafından Bitcoin alınıp satılması işlemi değer artış kazancı olarak arızi
kazanç şeklinde vergilemeye esas alınması Bitcoinin emtia olarak

76 Akbulut, agm, Http://Uye.Yaklasim.Com, Erişim:2.11.2017.
77 J. Lopez, agm, s. 122.
78 BTC Analiz, Bitcoin İçin Vergilendirme, 2017, Http://Btcanaliz.Com,Erişim:7.1.2018.
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değerlendirilmesi varsayımında geçerlidir.79 Bitcoin alım satımından elde
edilen kazancın vergilendirilmesi diğer "sermaye piyasası aracı" veya
"gayri maddi hak olması" ile de mümkün görülmektedir. Buna göre, SPK
Bitcoin için "diğer sermaye piyasası aracı" tanımlaması yönünde
düzenleme sonucu elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici
67'nci maddesi kapsamında değerlendirilebilecektir.80 Bitcoin
kullanıcıları dışında takas platformları ve madencilere de uygulanacak
vergilendirme asasına bakıldığında, Bitcoin’in yine, isimlendirilmesi önem
kazanmaktadır. Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak
finansal varlık olarak isimlendirildiğinde değer artış kazancı olarak
vergilendirmeye konu olacaktır. Cari yılda geçerli vergi istisnası
düşüldükten sonraki tutar beyan edilerek vergilendirilecektir. Bitcoin, para
olarak isimlendirilirse, GVK’nın kavradığı gelir unsurlarından herhangi
birine konu edilemeyeceğinden vergilendirilmesi mevcut sistemde
mümkün olmayacaktır.81
Vergi uygulamalarında reeskont işlemleri hariç, işletmenin ticari
faaliyetlerine hasredilen kaynaklarla kullanım yerleri ayrıştırıldığı gibi,
varlıklar ile onların kullanılmasıyla elde edilecek gelirler de ayrıştırılmış
ve her bir varlık ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu açıdan işletme aktifindeki
bir gayrimenkulden ne şekilde kazanç elde edilirse edilsin işletmenin ticari
faaliyeti sürdüğü sürece elde edilen gelir ticari kazancın ya da kurum
kazancının bir unsurudur. Bu açıdan gayrimenkulün değerlemesi ile ondan
elde edilecek gelirler arasında bir bağ yoktur.82 Kurumlar vergisi
bakımından değerlendirildiğinde, Bitcoin para olarak da kabul edilse
değerlemesi bakımından bir sorun teşkil etmeyecektir, kurumun elde
ettikleri kazanç olarak kurumlar vergisine tabi olacaktır. Diğer yandan,
Bitcoin kazancını elde eden "gerçek kişi" olduğunda sorun karmaşık hale
gelmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz gelir unsurlarını tek tek saymış ve
buna göre yedi gelir unsuru veya türü içinde Bitcoin gelirinin yer alması
gerekmektedir Gerçek kişiler açısından Gelir Vergisi Kanunu'na göre bir
ödeme aracı olan paranın (ister yerli ister yabancı olsun) değer artışları
vergiye tabi değildir. Bu durumda Bitcoin gelirlerinden önce Gelir Vergisi
Kanunu'nda elde edilen kazancın niteliği açıklığa kavuşmalıdır. SPK,
BDDK ve TCMB'nin konuyu değerlendirerek yasal alt yapıya
kavuşturması beklenmektedir. Buna göre, Bitcoinin "menkul kıymet",
"emtia" veya " para" olarak tanımlanması. Bu doğrultuda vergilendirme
esas niteliğinin netliğe kavuşması beklenmektedir.83

79 Koray Ateş, “Bitcoin İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları’’,2017, www.Muhasebetr.Com
, Erişim:3.2.2018.
80 Kahraman, agm, https://www.muhasebenet.net,Erişim:28.3.2018..
81 BTC Analiz,agm,Http://Btcanaliz.Com,Erişim:7.1.2018.
82 Akbulut, agm, Http://Uye.Yaklasim.Com,Erişim:2.11.2017.
83 Kahraman, agm, https://www.muhasebenet.net.,Erişim:28.3.2018.
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OECD ve G20 ülkeleri dijital ekonominin yarattığı vergisel
komplikasyonları ( işyeri oluşması, gelirin elde edildiği yer, gelirin türü
vb.) değerlendirildiğinde dijital ekonomik faaliyetlere ilişkin vergi
düzenlemelerinin de içinde olduğu bir eylem planı hazırlamıştır. Buna
göre, zararlı vergi uygulamalarının önlenmesi amacıyla OECD – BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting ) Aksiyon Planı Temmuz 2013 de rapor
edilmiştir. Çalışmanın kapsamında ülke uygulamaları arasında uyum,
şeffaflık ve özün önceliği ilkeleri dikkate alınarak zararlı vergi
uygulamalarının önlenmesi için tedbirler alınması ve OECD ye üye ülke
rejimlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.84 Dijital şirketleri
vergilemek için uluslararası bir standart ve ülkelerarası işbirliği gerekliliği
bu konuda en önemli organizasyon OECD ve OECD'nin girişimleri G20
tarafından desteklenmektedir.85 G20 ve OECD ülkesi olarak, Türkiye de
BEPS Eylem Planı'nı desteklemektedir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı,
BEPS Eylem Planı doğrultusunda mevcut transfer fiyatlandırması
düzenlemelerinde henüz bir değişikliğe gitmemiştir. Türkiye'de BEPS
Eylem Planı ile ilgili aksiyon alınması halinde yerel vergi mevzuatında
yoğun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekebilecektir. BEPS Eylem
Planı'nın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi halinde, Türkiye'de vergi
alanında kayıp ve kaçak ile mücadelenin etkinleşmesi ve kayıt dışı
varlıkların azaltılmasına yardımcı olması ve uluslararası şirketlerin ele
alacakları en kapsamlı konulardan biri olması beklenmektedir.86 Nitekim
gelişen teknoloji ve yeni oluşan gelir kaynakları karşısında mevcut hukuk
sistemi matrahların adil dağılımını ve adil vergilemeyi sağlayamamaktadır.
Bu durum dünya çapında tüm devletlerin mali idarelerini ve mükellefleri
olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, değişen ticari koşullara göre
yeni tedbirler almak ve yeni kurallar belirlemek gerekmektedir. Böylece,
matrah aşınmaları ve kar aktarımlarının önüne geçmek üzere ülkeler arası
hukuki/vergisel kavram anlayış ve uygulama farklılıklarının da giderilmesi
yönünde çalışmalar hız kazanmıştır.87
Ödeme hizmeti sağlayan elektronik para kuruluşların aracılık hizmeti
karşılığı olarak alım-satımlarda elektronik para kabul eden kişilerden
(madde hükmünde yer alan ödeme hizmeti sayılmayan işlem ve hizmet
dışında kalan) alacakları komisyon, ticari kazanç hükmündedir. Çünkü
elektronik para kuruluşu kanunla kurulmuş tüzel kişiliktir. Dolayısıyla
tüzel kişilerin tabi olduğu her türlü vergi mevzuatı kapsamı dâhilindedir.
Buna bağlı olarak kişiler tarafından ödenen komisyonların faaliyetleri
84 Güler Hülya Yılmaz, “Zararlı vergi uygulamalarını önleme tedbirleri’’, DRT Yeminli
Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş, Deloitte
Turkey, 2013,s.9 ,
https://www.verginet.net, Erişim:4.2.2018.
85 Kahraman agm, “Https://Www.KPMG,vergi.Com, Erişim:28.03.2018.
86 İpek Yıldırım, ,“BEPS Base Erosion Profit Shifting 8-10 Numaralı Eylem Planları’’, 24
Mart 2016, Http://www.Vergidegundem.Com/Tr_TR.
87 Yılmaz, agm, s.3, https://www.verginet.net, Erişim:4.2.2018.
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kapsamında gider olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Yine, Para
kuruluşlarının ödeme talimatlarının yerine getirilmesinde aracılık hizmeti
karşılığında almış oldukları komisyonlar veya ücretler Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin (BSMV) konusu içerisine girer.88 Bazı şirketler,
Bitcoini doğrudan kendisi almak yerine alıcı ve satıcıyı bir araya getirip
söz konusu işlemden komisyon elde edeceklerdir. Böyle bir durumda
şirket, anlaşma gereği hem satıcıya hem de alıcıya komisyon faturası
kesebilir. Bu komisyonlar bazen Bitcoin şeklinde de alınabilir. Zira
Bitcoin’in emtia olduğu durumu değişmezse bu komisyon olarak alınan
Bitcoinler için KDV li fatura düzenlemek gerekebilir. Şirket tüm Bitcoin
satışları için fatura düzenlemek zorundadır. Yurt dışına yapılan bu satış bir
hizmet ihracatı olarak da değerlendirilebilir. Konu bu yönüyle
netleşmediği sürece bu satış için de KDV hesaplanmak zorundadır. Mevcut
mevzuatımızda uluslararası Bitcoin işlemlerinin hizmet ihracatı olup
olmadığı henüz netlik kazanmamıştır.89
Bitcoin alım satımı yapan kişilerin ne şekilde vergi idaresinde tespit
edilebileceği ve cezalı vergi tarhiyatına muhatap kılınabilecekleri ayrı bir
sorundur. Bitcoin alım satımları elektronik cüzdan uygulamaları ile
yapıldığından bu alım satım faaliyetinin vergi idaresince tespiti zor
olabilir. Ancak unutulmaması gereken husus vergi idarelerinin Türkiye
çapındaki kurumlardan veya karşılıklı bilgi alışverişi anlaşması yapan
ülkelerden bilgi alma hakkı olduğudur. Bitcoin alım satımı yapılan borsalar
ile yapılacak bir bilgi alışverişi bütün kayıtlı işlemlerin ortaya çıkmasına
sebebiyet verebilecektir. Bu şekilde bir bilgi alışverişi olmadığı takdirde
dahi, Bitcoinlerin ulusal para birimlerine çevrilmesi sonucu banka
hesaplarında yaşanan hareketlilik, vergi idaresinde tespit edilebilir,
bankalarca bu hesap hareketleri şüpheli işlem kabul edilerek resmi
makamlara bildirilebilir. Bu şekilde yapılan bir tespit sonucu vergi
incelemesi başlatılır ise düzenlenen vergi inceleme raporunda beyan dışı
bırakılan gelirin ne şekilde tasnif edildiği büyük önem taşıyacaktır.90
Dijital kaçış gibi krizleri engellemek amacıyla Bitcoin hükümetler
tarafından desteklenmekte ve yerel para birimlerine rakip olması için ya da
bankaların sanal paralara yatırım yapabilmeleri için sigorta sistemi
tedbirlerin uygulanması gerekmektedir.91
9. Sonuç
Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile sanal paranın kullanımı alanı
ve ekonomik faaliyetlere yansımalarında hızla gelişen bir artış
88 Kükrer, agm, s.591-592.
89 Ateş agm, “Bitcoin İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları’’, 2017, www.Muhasebetr.Com ,
Erişim:3.2.2018.
90 Akyüz, agm, Https://Tr.Linkedin.Com, Erişim:19.12.2017.
91Tu & Mıcheal W. Meredith, agm, s. 343.
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yaşanmaktadır. Bu gelişim aynı zamanda gelir kaynağı olarak vergi
otoritelerinin dikkatini çekmiştir. Ülkelerin sınır ötesinden akışkanlık ile
oluşan gelir kaynaklarının mevzuatta tanımlanması yanında yeni gelir
kaynaklarının hangi esaslarda vergilendirileceği vergi prensipleri
bakımından incelenmiştir. Ancak verginin konusunu teşkil eden gelir
kaynağının niteliği ve gelirin ortaya çıkışında kullanım amacı
vergilemenin türünü de etkilemektedir.
Dijital sermaye hareketleri ve gelir kaynaklarından biri de yaygınlaşan
kullanım etkisi ile “Bitcoin’’dir. Bitcoinin yasal bir merkezi otorite
tarafından kontrolü ve yönetimi olmamakla birlikte geleneksel para
birimlerine alternatif avantajları bulunmaktadır. Ayrıca, bir finansal varlık
kabulü ve yabancı para olarak kullanılabilirken emtia gibi de kabul
edilerek takasa konu olabilmesi ekonomide kullanım alanını ve etkisini
genişletmektedir. Bir taraftan, gelişmiş çok sayıda ülkede Bitcoin borsaları
oluşurken diğer taraftan, vergilendiren makam gelirin kaynağına ulaşmada
sorunlar ile karşılaşmaktadır. Uluslararası Bitcoin hareketlerinin
vergilemesinde öncelikle Bitcoinin isimlendirilmesi yasal tanım ve
kabullerle sistem içinde yer alması gerekmektedir. Bu durum gerek gelir
elde edilen bir kaynağın vergilemesi gerek ekonomik faaliyetler içinde etki
alanının kontrolü için gerekli olmuştur.
Diğer taraftan uluslararası vergi anlaşmaları için ülkeler arası ortak
platformda yapılan anlaşmalarda bulunmak da kaçınılmaz olmuştur.
Bitcoinden elde edilen gelirin isimlendirilmesi, mükellefiyet ve
yükümlülüklerin belirlenmesi, vergileme türü ve gelire tanınan vergi dışı
uygulamalar ortak platformda ve kurumlar arası ortak çalışma ile
belirlenmelidir. Öncelikle Bitcoin işlemlerinden elde edilen gelirin türü ve
kullanım alanı vergileme esasları için açıklığa kavuşturulmalıdır.
Vergileme ilkelerinin yol gösterici olması ile birlikte ülke uygulamaları
arasında farklılıklar da vergilendirmede yaşanacak sorunların
giderilmesinde önem kazanmaktadır. Özellikle dijital ortamda fiziksel
varlığı olmayan işlemlere ilişkin gelir tespitinde işyeri tanımı mükellef
tespiti ve gelir türü için uluslararası kabullere odaklanılmıştır. Birden fazla
ülkeyi kapsayan ekonomik faaliyetlerde elde edilen gelir vergilendirme
kapsamına hiç alınmadığı gibi birden fazla ülkede vergilemeye konu
edildiği de görülebilmektedir. Mükelleflerin bir taraftan kayıt dışı
kalmaması sağlanırken diğer taraftan temel hak ve mülkiyetlerinin ihlali
olmayacak düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Sanal para ve
Bitcoinlerin mevzuatta tanımlanması, düzenleyici yasal bir alt yapıya
kavuşması, değerleme yöntemleri içinde varlığının belirlenmesi
gerekmektedir. Kendi doğası içinde geleneksel enstrümanlardan farklı bir
işleyiş sistemi ile arzı kısıtlı olsa da kendinden sonra benzer yapıda coinler
ile sanal paralara ilişkin oluşumun devam edeceği görülmektedir.
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Türkiye’de Bitcoin kullanım alanı dikkate alınarak yabancı para mı,
emtia mı, finansal varlık mı değerlendirilmeleri yasal mevzuat içinde
isimlendirilerek belirlenmelidir. Ülke mevzuatımızda yer alırken
ekonomik faaliyetlere avantaj ve dezavantajları değerlendirilmeli,
düzenleyici ve denetleyici kurumların koordineli çalışmaları sonucunda
ortak tanımla sistemde yer almalıdır. Böylece kayıt içinde Bitcoin
kullanımı ve kazancı kontrol altına alınmalıdır. Online işlemlere imkân
veren bir Bitcoin Borsası yasal olarak tanınmalıdır. Bitcoin işlemlerinden
elde edilen kazanç ve kaybın belirlenmesinde yasal kabul gören değerleme
yöntemi mevzuatta yer almalıdır. Bitcoin işlemlerinden elde edilen
kazancın mükellefleri için yükümlülükler belirlenmeli vergi sisteminde
açık hükümler ile ifade edilmelidir. Ülkenin yasal para birimi ile etkileşimi
dikkate alınarak sigorta uygulamaları oluşturulmalıdır. Online işlemler ile
Bitcoin, vergi düzenlemelerinde yer alan kayıt altına alınan bir gelir türü
olarak benzer gelişen diğer sanal para hareketlerini de kapsayan
düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.
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KRİPTO PARALARDA GETİRİ VE İŞLEM HACMİ
ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK
BİR İNCELEME
An Empirical Study on the Causality Relationship Between Return and
Trading Volume of Crypto Currencies
Tuncer YILMAZ & Ceyda YERDELEN KAYGIN
1. Giriş
Ticaret, kazanç elde etmek amacıyla mal ve hizmetlerin para veya para
yerine geçebilecek bir değer karşılığında gerçekleşen alım ve satım işlemi
olarak tanımlanabilir. Ticaret insanlığın var oluşundan günümüze kadar
gelen bir kavramdır. Paranın icadı ile ticari hayatta para önemli bir rol
oynamaktadır. Paranın icat edilmediği dönemlerde malın mal ile takası ile
gerçekleştirilen ticaret günümüzde çok farklı ödeme araçları kullanılarak
yapılmaktadır. Günümüzde takas ile ödeme yapmak günlük hayatta çok
fazla karşılaştığımız bir yöntem değildir. Ancak takas şeklinde yapılan
özellikle uluslararası ticarette kullanılan barter ve kliring gibi ödeme
şekilleri günümüzde sıklıkla kullanılan bir ödeme yöntemidir.
Ekonomide para, genel olarak kabul edilen bir değişim aracı olarak
işlev gören bir varlık veya bir değişim aracı olarak geniş çaplı dolaşan bir
nesne olarak tanımlanmaktadır1. Başka bir ifade ile para, genel olarak
kabul edilen değişim ortamlarındaki ödeme araçları olarak adlandırılır. Bir
varlığın, doğrudan, anında ve ödeme yapmak için herhangi bir masraf veya
kısıtlama olmaksızın kullanılabilmesi durumu tamamen likittir. Bu
bağlamda para, tamamen likit bir varlık olarak karakterize edilebilinir2.
Para denildiğinde değişim aracı ve hesap birimi olmak üzere iki temel
özellik akla gelmektedir3. Ekonomistler, parayı genel olarak mal veya
hizmet ödemelerinde ya da borçların geri ödenmesinde kabul edilen
herhangi bir şey olarak tanımlamaktadırlar. Paranın üç ana işlevi vardır.
Herhangi bir ekonomide; bir değişim aracı olarak, bir hesap birimi olarak
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Öğr. Üyesi); Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye. E-mail:ceydayerdelen@gmail.com
1Christian Groth, “Lecture Notes in Macroeconomics”, Money in Macroeconomics, 2011,
http://www.econ.ku.dk/okocg/VM/VM11/Lectures %20and%20lecture%20notes/Ch162011-1.pdf, s.579.
2 Andolfatto, David, “What Is Money? How Is It Created and Destroyed?", 2009,
http://www.sfu.ca/~dandolfa/what%20is%20money.pdf, s.1.
3 Leonidas Zelmanovitz, “Money: Origin and Essence”, Criterio Libre,2011, 9 (14), s. 68.
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ve bir piyasa olarak değer yaratmaktır4. Günümüzde küreselleşme,
teknoloji, internet kullanımı ve bilgiye hızlı ulaşım gibi olguların varlığı
ile birlikte her konuda değişim ve gelişim kaçınılmaz bir hal almaktadır.
Para somut bir varlıkken sanal para, dijital para, elektronik para veya kripto
para olarak adlandırdığımız para soyut bir varlık oluşturmaktadır. Kripto
para ilk kez 2009 yılında gündeme gelmiş ve hızla büyürerek piyasada
önemli bir yer almaya başlamıştır.
Ulaşıma açık, şeffaf, dağıtık, sıralı ve zaman damgalı Bitcoin transfer
işlemlerinde kullanılan bir kayıt yönetim sistemi, dijital küresel hesap
defter, düz bir veri dosyası ve basit bir veritabanı şeklinde
tanımlanabilinir5. Adını kripto para transferi ile duyduğumuz blok zinciri
sayısal veya fiziksel bir varlığın sahipliliğinin ve söz konusu varlıklar
üzerinde gerçekleşecek işlemlerin takip edilmesi içinde kullanılabilinir6.
İnsanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve faaliyet alanının sürekli olarak
genişlemesi ve yüksek frekanslı işlemlerin ortaya çıkmasıyla, geleneksel
reel para birimi, kolaylık ve güvenliğin dikkate değer şekilde artan
ihtiyaçlarını karşılamak için kademeli olarak güvenli bir para birimine
dönüşmüştür. İnternetin popülaritesi ile birlikte dijital ve sanal para
cinsinden ticari işlemler yaygınlaşmaktadır. 1982'de, dijital paranın
kurucusu olan David Chaum, yeni bir kriptografik ilkel (basit): Kör imza
ve en eski dijital para teorisi olarak kabul edilen imzasız ve kontrol
zorluğuna sahip bir dijital nakit sistemi önermiştir. Buna karşılık, 2009
yılında başlatılan Bitcoin, bugüne kadarki ilk ve en popüler ve başarılı
şifreleme para birimleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni elektronik nakit
sistemi, verimsizliği, geri dönülemezliği ve isminden dolayı doğal olarak
diğerlerinden daha dikkat çekicidir. Satoshi Nakamoto tarafından tanıtılan
Bitcoin, P2P bilgisayar ağı üzerinden bir yapıya dayanıyor. Sistemi
yönetmek/idame ettirmek için merkezi bir güven otoritesi olmadığından
yetkililerce kontrol veya denetim olmaksızın katılımcılar, diğer tüm para
birimleriyle işlem yapabilirler. Başarılı bir şekilde doğrulanan işlemler,
Bitcoin madencilerine ödül olarak ekstra olarak Bitcoin kazandırmakta, bu
da bitcoin madencilerine benzersiz blok zinciri ile yeni bitcoin üretmek
için motivasyon sağlamakta.7
Blockchain teknolojisi, bireylerin ve şirketlerin dijital varlıkları nasıl
değiştirdiğini ve bu varlıkların güvenli bir şekilde sahipliğini merkezi bir
Frederik S. Mishkin-Apotolos Serletis, “The Economics of Money”, Banking, and
Financial Markets, 2011, 4th Eition, Pearson Education, Canada, s.43-44.
5 Abdurrahman Çarkacıoğlu, “Kripto para Bitcoin”, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma
Raporu, 2016, s.42.
6 İsmail Kırmaş, “Blokzinciri Teknolojisi ve Yakın Gelecekteki Uygulama Alanları”,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2018, 9(1), s. 76.
7Qin Wang-Bo Qin-Jiankun Hu-Fu Xiao, “Preserving Transaction Privacy in Bitcoin”,
Future Generation Computer Systems, P.1, Eylül 2017, pp.1-12.
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otoritenin kontrolü olmadan izleyeceğini vaat ediyor. Blockchain'in
yeniliği, dağıtık hesaplama, kriptografi ve oyun teorisinden alınan iyi
bilinen araştırma sonuçlarının gerçek bir birleşimidir. Sistemin sahip
olduğu bu dağınık yapı, ana merkezde yer alan verilerin güvenliğini ve
sürekliliğini garanti eder.8
Kripto paralar, medya ve yatırımcılar tarafından çok ilgi gördü. Bu
paralar yenilikçi özellikleri, şeffaflığı, sadeliği ve artan popülerliği ile
ilişkilendirilebilir.9
Çalışmada hisse senetleri ve borsa endeksleri için geçerliliği kabul
edilen hacim ve getiri arasındaki ilişkinin reel piyasalarda henüz aktif bir
para birimi veya varlık olarak kullanılmamasına rağmen finansal
piyasalarda işlem gören kripto veya başka bir deyişle dijital paralarda da
getiri ve işlem hacmi arasında dinamik bir ilişki olduğu hipotezi test
edilmiştir.
Bu anlamda yaptığımız bu çalışmanın, uluslararası finansal piyasalarda
en güncel konulardan biri olan kripto paralarda getiri ve hacim arasındaki
ilişkiyi günlük verilerle test etmesi ve alan literatürüne katkısı açısından
önemli olacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde, kripto paralarla ilgili yapılan akademik
çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde, çalışmada yer alan veri seti ve
kullanılan yöntem konusunda bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde,
yapılan ekonometrik analizlerden elde edilen ampirik bulgulara yer
verilmiş; daha sonra ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır.
2. Getiri-Hacim İlişkisi
Getiri ve işlem hacmi piyasaların başarı ve başarısızlığını gösteren iki
önemli parametre olarak kabul edilmektedir. Finansal piyasalarda her gün
yüksek miktarlarda gerçekleşen alım satım kararlarında gerek bireysel ve
gerekse kurumsal yatırımcılar daha çok geçmişte varlıkların fiyat ve işlem
hacimlerine bakarak karar verir. Bu açıdan fiyat ve işlem hacmi arasındaki
ilişkinin varlığı ve bunların birbirine olan etki ve tepkiyi ortaya koymak
için farklı dönemler, varlıklar, ülkeler, ekonometrik modeller ve yöntemler
kullanarak finans literatüründe araştırmacılar tarafından birçok çalışma
yapılmıştır.
Fiyat ve işlem hacmi arasındaki ilişki temelde piyasadaki bilgi akışına
odaklanmaktadır. Piyasada yatırımcıların pay senediyle ilgili sahip olduğu
bilgi düzeyi ve pay senedi fiyatı, aslında yatırımcıların o pay senedinin
gelecekteki performansı ile ilgili beklentilerini yansıtmaktadır. Yeni
8Vincent

Gramoli, “From Blockchain Consensus Back To Byzantine Consensus”, Future
Generation Computer Systems, P.1, Eylül 2017, pp.1-12.
9Andrew Urquhart, “Price Clustering in Bitcoin”, Economics Letters, Volume 159, pp.145148, Ekim 2017, P.145,
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bilgilerin piyasaya girmesinde yatırımcıların göstereceği tepkiye bağlı
olarak varlıkların fiyatlarındaki değişimlerinin ana sebebi olabileceği gibi,
herhangi bir değişikliğe neden olmayabilirde. Ancak yeni bilgi akışı işlem
hacminde bir artışa neden olacağından yatırımcıların bu haberlere karşı
beklentilerindeki değişikliklere olan tepkisini yansıtacaktır. Bu kapsamda
işlem hacmi piyasaya etki eden ve gözlenemeyen bilgi akışını ölçen önemli
bir gösterge olup, pay senedi getirilerini ve oynaklığını yaratan süreçte
kritik bir öneme sahip olmaktadır.10
İşlem hacmi sadece piyasa bilgileri üzerinde önemli bir rol
oynamamakta aynı zamanda piyasada al-sat yapan yatırımcıların
beklentilerinde meydana gelen değişimlerle ilgili bilgileri de
yansıtmaktadır. Finansal piyasalarda bilgi akışının artması, aynı anda işlem
yapmakta olan yatırımcı sayısının artması ve yatımcıların varlığın fiyatı
üzerine etki eden haberleri yorumlama şekilleri de farklı olmaktadır.
Yatırımcıların, piyasa değerine yönelik beklentileri sadece işlem hacmi ve
fiyat göstergelerine dayanarak şekillenmemektedir. Yatırım kararlarında
aynı zamanda piyasa yapısı, gelen bilgilerin kalite ve miktarı,
yatırımcıların tecrübeleri, risk tercihleri ve stratejileri gibi birçok faktöre
de dayanmaktadır.11
Hacim-getiri ilişkisi, hisse sentleri, tahvil faiz oranları, vadeli döviz
işlemleri ve gayrimenkuller için kapsamlı bir şekilde ele alınırken, Bitcoin
pazarı için keşfedilmemiş durumdadır. İkincisi, son zamanlarda sadece
elektronik ödeme sistemi olarak değil, aynı zamanda finansal ve spekülatif
varlıklar olarak da, Bitcoin'in artan önemi göz önüne alındığında, medya
ve bilim adamlarının dikkatini çekmiştir.12
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13Jingzhi Guo-Angelina Chow-Rolf T. Wigand, “Virtual wealth protection through virtual
money Exchange”, Electronic Commerce Research and Applications, 2011,10, s.313-330.
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Yermack (2013), iyi bir para biriminin, bir değişim aracı, bir hesap
birimi ve yatırım ve tasarruf aracı olmak üzere üç fonksiyondan oluştuğu
bilgisinden hareketle Bitcoin’in bir para birimi olup olmadığını
araştırmıştır. Çalışmada Bitcoin’in döviz kuru volatilitesinin, yaygın
olarak kullanılan para birimlerinin volatilitesinden yüksek olduğunu tespit
edilmiştir. Araştırma döneminde Bitcoin'in günlük döviz kurları, yaygın
olarak kullanılan para birimleri ve altın ile neredeyse sıfır korelasyon
gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda Bitcoin, bir para biriminden daha
spekülatif bir yatırım olarak kabul edilebileceği vurgulanmıştır14.
Sönmez (2014), çalışmasında Bitcoin’in doğuşu, gelişimi, özellikleri ve
işleyişi yanı sıra Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve ekonomisi içindeki
yerini araştırmıştır. Araştırmada sonucunda Bitcoin’in güçlü ve zayıf
yönlerinin tespiti yapılarak sanal para birimi ile ilgili mevcut durum analizi
edilmiştir. Bitcoin’in küresel piyasada kalıcı bir sistem veya belirli internet
alışverişlerinde kullanılan dar kapsamlı bir sistem olarak değerlendirmek
için Bitcoin benzeri ödeme/takas araçlarının piyasalarda gelecek beş yıllık
bir dönemde gözlenerek ortaya konulabilir sonucuna varmıştır15.
Baek ve Elbeck (2014), çalışmalarında Bitcoin ve S&P 500 Endeksi
volatilitesini incelemek için Bitcoin getirilerini etkileyen değişkenlerin
günlük geri dönüş verilerini kullanmışlardır. Araştırma sonucunda
Bitcoin’in S&P500 Endeksi’nden daha fazla volatiliteye sahip olduğunu
tespit edilmiştir. Analizde kullanılan regresyon modelinde Bitcoin
fiyatlarını etkileyenlerden sadece Bitcoin’in günlük en yüksek ve en düşük
fiyat farkının aylık değişimi olduğu sonucuna varmışlardır. Araştırmada
ayrıca Bitcoin pazarının oldukça spekülatif olduğu belirtilmiştir16.
Atik vd. (2015), çalışmalarında 2009-2015 yılları arasında Bitcoin
günlük kur fiyatları ile dünyada en çok kullanılan; Euro (EUR), İngiliz
Sterlin (GBP), Japon Yeni (JPY), Kanada Doları (CAD), Avustralya
Doları (AUD) ve İsviçre Frankı (CHF) çapraz kur fiyatları arasındaki
ilişkiyi test etmek için Granger nedensellik analizi kullanmışlardır. Analiz
sonucunda, Bitcoin ile Japon Yen’inin birbirlerini gecikmeli olarak
etkilediği ve Japon Yen’inden Bitcoin’e doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğu belirlenmiştir17.
Urquhart (2016), Bitcoin'in yeni bir yatırım varlığı olması ve
gelişmekte olan bir Pazar olması dolayısıyla 1 Ağustos 2010 ile 31
14David,

Yermack, “Is Bitcoin a Real Currency? An Economic Appraisal”, National Bureau
of Economic Research, 2013, No. 19747, s.1-22.
15Asuman Sönmez, “Sanal Para Bitcoin”, The Turkish Online Journal of Design, Art and
Communication, 2014, 4(3), s.1-14.
16C.Baek-M.Elbeck “Bitcoin’s as an Investment or Speculative Vehicle? A First Look”,
Applied Economics Letters, 2014, 22(1), s.30-34.
17Murat Atik-Yaşar Köse-Bülent Yılmaz-Fatih Sağlam, “Kripto Para: Bitcoin ve Döviz
Kurları Üzerine Etkileri”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2015, 6(11), s. 247-261.
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Temmuz 2016 tarihleri arasında Bitcoin'in piyasa verimliliğini
araştırmışlardır. Araştırma sonucunda Bitcoin'in piyasa verimliliğinin tam
örneklemede önemli ölçüde verimsiz olduğu, ancak iki döneme
ayrıldığında bazı testlerin etkili olduğunu gözlemlenmiştir. Bu nedenle
Bitcoin'in piyasa verimliliğinin verimsiz bir pazarda etkin bir pazara doğru
hareket etme sürecinde olabilirliği sonucuna ulaşılmıştır18.
Aslantaş Ateş (2016), kriptoloji, kripto para birimleri, Türkiye’ de yasal
düzenlemeler, muhasebe açısından Bitcoin konuları hakkında bir literatür
araştırması yapmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de kripto para
birimlerinin kullanımlarının giderek yaygınlaştığı ve özellikle Bitcoin’in
muhasebe kayıtları ve vergi hususunda yasal düzenlemeler yapılması
gerekliliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır19.
Koçoğlu, Çevik ve Tanrıöven (2016), 02 Haziran 2014-02 Haziran
2015 tarihleri arasında Bitcoin borsalarının etkinliği, likiditesi ve
oynaklığını analiz etmişlerdir. Araştırmana Johansen Eşbütünleşme
Analizi ve Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda da,
Bitcoin’in diğer para birimleri ile anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bitcoin piyasasının etkinliğini analiz etmek için yapılan
araştırma sonucunda, Okcoin hariç tüm borsalarının birbiriyle
eşbütünleşme gösterdiği yani uzun vadede beraber hareket ettiği tespit
edilmiştir. Likidite çalışmaların sonucunda, borsalardan Amerikan Doları
ve Yuan cinsinden işlem yapılan borsaların daha çok likiditeye sahip
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda Bitcoin oynaklığının
yüksek olduğu bulunmuştur20.
Dirican ve Canoz (2017), çalışmalarında Bitcoin ile hisse senedi
piyasaları/endeskleri arasında salt ilişkiyi belirlemek amacıyla ARDL sınır
testi yöntemi kullanmışlardır. Çalışma Mayıs 2013 - 05 Kasım 2017
tarihleri arası haftalık 206 gözlemden oluşmaktadır. Bitcoin fiyatları ile
ABD ve Çin Borsa endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit
edilirken Londra FTSE100 ve Tokyo NIKKEI 225 hisse senedi
endekslerinde ve İstanbul BİST100 ile bir ilişki tespit edilmemiştir21.
Dulupçu, Yiyit ve Genç (2017), yaptıkları bu çalışmada Bitcoin fiyat
artışlarının popülariteliği arasındaki ilişkiyi VAR Modeline dayalı
Varyans Ayrıştırma Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile analiz
etmişlerdir. 2017 yılında Bitcoin’in fiyatı ile popülaritesi arasındaki ilişkiyi
18Andrew Urquhart,“The

Inefficiency of Bitcoin”, Economics Letters, 2016, 148, s. 80–82.
Aslantaş Ateş, “Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi”, Çankırı Karatekin
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 7(1), s.349-366.
20Şehnaz Koçoğlu-Yasin Erdem Çevik-Cihan Tanrıöven, “Bitcoin Piyasalarının Etkinliği,
Likiditesi ve Oynaklığı”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016, 8(2), s.77-97.
21Cüneyt Dirican-İsmail Canöz, “The Cointegration Relationship Between Bitcoin Prices
and Major World Stock Indices: An Analysis with ARDL Model Approach”, Journal of
Economics, Finance and Accounting, 2017, 4(4), s.377-392.
19Burcu
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belirlemek için Bitcoin’in ABD doları cinsinden fiyatı, Bitcoin arzını
temsilen dolaşımdaki Bitcoin miktarı ve popülaritesini temsilen
Google’da “Bitcoin” kelimesini içeren arama sayıları serilerini
kullanmışlardır. Araştırma sonucunda Bitcoin’in fiyatı ile popülerliği
arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu ve nedenselliğin yönünün ise
popülariteden Bitcoin’in fiyatına doğru olduğunu tespit etmişlerdir22.
Ramirez, Rodriguez ve Valdez (2018), 30 Haziran 2013 - 3 Haziran
2017 tarihleri arasında Bitcoin'in uzun dönemli korelasyonlarını ve bilgi
verimliliğini incelemişlerdir. Çalışmada getirileri tahmin etmek için
Eğimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda Bitcoin pazarının fiyat dinamiklerinin anti-ısrarlılıkla sürdüğü
dönemlerle değişen verimlilik dönemleri sergilediği görülmüştür. Bitcoin
piyasası, artan ve azalan fiyat hareketine ilişkin getiri açısında asimetrik
korelasyonlar tespit edilmiştir23.
4. Veri Seti ve Metodoloji
Bu araştırmada çalışmada kripto paraların günlük kapanış fiyatları ile
işlem hacimleri arasındaki ilişkinin varlığını ve eğer ilişki varsa bu
ilişkinin asimetrik olup olmadığı araştırılmıştır.
Çalışmada, kripto para piyasasında işlem gören ve piyasa değeri
bakımından ilk 5’te yer alan fakat 07.08.2015-12.02.2018 tarihler arasında
günlük verileri süreklilik arz eden Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH),
Ripple (XRP), Litecoin (LTC) para birimleri yer almaktadır.
Kripto para borsasında Bitfinex%35,41, Bitstamp %16,02, GDAX
%13,03, Hitbtc %11,36, itBit %8,63, Kraken %7,33, Gemini %4,86, diğer
borsalarda ise %3,3’lük bir paya sahiptir. Bu piyasada yapılan işlemlerin
%80,05’si dolar ($), %14,70’si Euro (£), %5,7’si ise diğer para birimleri
ile yapılmaktadır. Çalışmada yer alan söz konusu veriler
coinmarketcap.com ve bitcoinaverage.com web adresinden derlenmiştir ve
Bitfinex borsası dikkate alınmıştır.24 İstatistiksel analizlerde ise Eviews-7
paket programı kullanılmıştır.
Kripto paraların kapanış fiyatı (Pt) ve işlem hacmi (Vt) serileri için
doğal logaritmaları alınarak dönüşümler yapılmıştır. Böylece kapanış fiyat
serilerinin logaritmik birinci-sıra farkları alınarak fiyat getirileri elde
edilmiştir. Aynı dönüşüm işlem hacmi serilerine de uygulayarak günlük

22Murat

Ali Dulupçu-Mehmet Yiyit-Asena Gizem Genç, “Dijital Ekonominin Yükselen
Yüzü: Bitcoin’in Değerİ İLE Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi”, Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017,22, s.2241-2258.
23J. Alvarez-Ramirez-E. Rodriguez, C-Ibarra Valdez, “Long-Range Correlations and
Asymmetry in The Bitcoin Market”, Physica A, 2018, 492, s.948–955.
24https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets,
https://bitcoinaverage.com/en/data-store/historical-bitcoin-exchange-rates.
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değişim değerlerine ulaşılmıştır. Değişkenlere uygulanan dönüşüm
aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
𝑃𝑡

𝑅𝑡 = ln(𝑃

𝑡−1

)

(1)

Yukarıdaki formülde yer alan Rt, kripto paraların t günündeki getirisini,
Pt, ise t günündeki kapanış değeri, Pt-1 ise endeksin t-1 gündeki kapanış
değerini temsil etmektedir.
𝑉𝑡
)
𝑉𝑡−1

𝑉𝑡 = ln(

(2)

Formül (2) de yer alan Vt, ise kripto paraların t günündeki işlem hacmi
değişimini, Pt, t günündeki işlem hacmini, Pt-1’de t-1 gündeki işlem
hacmini temsil etmektedir.
Değişkenlere alan literatüre uygun olarak logaritmik dönüşümler
yapıldıktan sonra ekonometrik analizler yapılmıştır.
Öncelikle yapılacak ekonometrik analizlerde sahte regresyon
problemini ortadan kaldırmak gerekir. Bu yüzden sahte regresyon
problemine neden olmayacak analiz yöntemini belirlemek için çalışmada
kullanılan zaman serilerinin durağan veya durağan olup olmadığına
bakmak gerekir.25
Çalışmada kullanılan logaritmik fark serilerinin durağanlıklarının
tespitinde Genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey Fuller-ADF)
birim kök testi kullanılmıştır. ADF birim kök test denklemi şu şekildedir:
𝑝

∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝛿𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

(3)

3 nolu denklemde yer alan y işlem hacmi ve getiriyi α, β ve δ sembolleri
ortalaması sıfır ve değişen varyansa sahip hata terimlerini, ut ise ortalaması
sıfır, varyansı değişmeyen ve ardışık bağımlı olmayan olasılıklı hata
terimidir. ADF testinde yt değişkeninde birim kök olmadığı hipotezine
karşılık birim kök olduğu hipotezi test edilmektedir. Buna göre hipotezler
aşağıdaki şekilde kurulmuştur.
H0 =Seriler durağan değildir (Birim kök vardır)
H1 =Seriler durağan (Birim kök yoktur)
Tablo 1’de çalışma kapsamında yer alan değişkenler, analizlerde
onlara ait semboller ve bu değişkenlere ait serilerinde birim kök olup
olmadığını test etmek için düzey değerlerine ilişkin ADF test istatistik
değerleri yer almaktadır.
Robert F ENGLE- C. William John GRANGER, “Co-integration and Error-correction:
Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, Vol. 55, Issue, 2, P.251-276,
March 1987, pp. 251-276.
25
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Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları
Olasılık
Değeri.*
Bitcoin Getiri
RBTC
-2.985.542
0.0000
Bitcoin Hacim
VBTC
-7.684.966
0.0000
Ethereum Getiri
RETH
-4.872.818
0.0000
Ethereum Hacim
VETH
-1.146.388
0.0000
Ripple Getiri
RXRP
-1.037.095
0.0000
Ripple Hacim
VXRP
-1.171.760
0.0000
Litecoin Getiri
RLTC
-6.378.749
0.0000
Litecoin Hacim
VLTC
-1.002.092
0.0000
*
Not: Olasılık değeri Mackinnon (1996) P-değerleri değeridir ve %1,
%5 ve %10 seviyesinde anlamlı bulunmuştur.
Değişken

Sembol

ADF t-istatistiği

Tablo 1’de elde edilen olasılık değerleri 0,05’ten küçük çıktığı için
bütün değişkenler düzey seviyede durağan olduğu tespit edilmiştir.
Dolayısıyla H0 hipotezi red edilirken, H1 hipotezi kabul edilmiştir.
Getiri ve hacim değişimi serilerinin düzey seviyede durağan oldukları
tespit edildikten sonra bu iki değişken arasında nedensel bir ilişkinin
varlığı ve yönünü test etmek için Granger nedensellik analizi yapılmıştır.
Granger nedensellik analizinde getiri ve işlem hacmi değişimi serilerine
ilişkin tahmin denklemleri Vektör Otoregresif Model (VAR) formunda
kurulmuştur. Bunun nedeni, modelde yer alan değişkenler arasındaki
ilişkinin çok yönlü öngörülebilmesidir. VAR denklemi aşağıdaki
şekildedir.
𝑝

𝑝

𝑅𝑡 = 𝜇𝑟 + ∑𝑖=1 𝛼𝑖 𝑅𝑡−𝑖 + ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑉𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
𝑝

𝑝

𝑉𝑡 = 𝜇𝑣 + ∑𝑖=1 𝛼𝑖 𝑉𝑡−𝑖 + ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑅𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

(4)
(5)

4 nolu denklemde hacim getirinin, 5 nolu denklemde ise getiri hacmin
granger nedeni değildir olarak kabul edilen boş hipotez sınanmaktadır.
Denklemlerde yer alan β değişkeni 0 olduğu zaman nedensellik yoktur,
eğer 0’dan farklı ise getiri ve hacim arasında nedensellik ilişkisinin varlığı
ortaya çıkar.
VAR (Vector autoregression) modeli çalışmada kullanılan veri
setindeki düzenlilikleri araştıran istatistiksel bir yöntemdir. VAR
denkleminde yer alan her değişken şimdiki ve geçmiş değerinden
etkilendiğinden bu modelde bir gözlemlenebilir değişkenler seti ve bu
değişkenlere ait en ideal maksimum bir gecikme uzunluğu belirlenir. Daha
sonra, her bir değişkenin şimdiki değerinin bu değişkenin maksimum
gecikmeli değerleri ve bütün diğer değişkenler tarafından açıklandığı bir
regresyon ilişkisi işletilir. VAR modelinde dışsal değişken yoktur; bütün
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değişkenler içsel değişken olarak yer alır. Bu anlamda modele ilişkin ifade
edilen bu son özellik hariç, VAR modeli geleneksel ekonometrik modelin
kısıtsız indirgenmiş biçimine benzemektedir. Çünkü modelde yer alan her
bir denklem sadece tek bir cari içsel değişken içerir ve her denklem tam
belirlenmiştir. Ayrıca, birden fazla cari içsel değişken içeren eşanlı yapısal
denklemlerin oluşturulmasında, herhangi bir teorik bilgiden yararlanılmaz.
Gerçekte, modele dâhil edilecek değişkenlerin seçimi dışında hiç bir teorik
bilgiden yararlanılmamaktadır.26
VAR analizi ile Granger analizini birbirinden farklıdır. Granger analizi
çalışmada kullanılan değişkenler arasında dinamik bir ilişkiden ziyade, bu
değişkenler arsındaki nedenselliğin varlığını ve yönünü araştırmaktadır.
VAR analizi ise içinde yer alan varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri
ile kullanıcıya değişkenler arasındaki dinamik ilişkinin varlığını, bağımsız
değişkenin bağımlı değişkeni açıklama oranını ve etkisini tespit etme
imkânı sağlar. Bu anlamda Granger testi VAR testinde ortaya çıkan
bulguları desteklediğini söylemek mümkündür.
Analizlerde yer alan bütün modellerde değişkenlere ait en ideal
gecikme uzunlukları için Akaike Bilgi Kriteri (Akaike Information
Criterion-AIC) dikkate alınmıştır. Yapılan analizde bütün değişkenlerde en
uygun gecikme uzunluğunun 6 olduğu tespit edilmiştir.
4.1. Araştırmada Elde Edilen Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde araştırma kapsamında yer alan kripto
paralara ait tanımlayıcı istatistikler ve ekonometrik analizlerden elde
edilen bulgular yer almaktadır. Analizlerde getiri işlem hacminin, işlem
hacminde getirinin Granger nedeni olup olmadığı hipotezi
araştırılmaktadır.
Tablo 2:Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu
Para
Birimleri

Minimum

Maksimum

Ortalama

RBTC
VBTC
RETH
VETH
RXRP
VXRP
RLTC
VLTC

-,208
-1,376
-1,302
-1,615
-,616
-2,015
-,395
-1,306

,225
1,250
,412
1,783
1,027
2,969
,510
3,116

,004
,005
,006
,010
,005
,009
,004
,005

Std.
Çarpıklık
Sapma
,0409
,353
,085
,529
,081
,607
,060
,479

-,294
,221
-3,583
,313
3,127
,531
1,415
,896

J.Bera
1172.055
147928.3
7650.281
58218.74
29.75425
15.39333
489.9783
120.8645

Alpaslan AKÇORAOGLU, İktisat Teorisi ve Yeni Ekonometrik Yaklaşımlar, Ekonomik
Yaklaşım, Cilt 9, Sayı 31, P.82, Kış 1998, pp. 79-88.
26
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Tanımlayıcı istatistikler tablosunda elde edilen verilere göre inceleme
döneminde getiri bakımından en düşük değere sahip olan RETH, en büyük
değere sahip olan RXRP, ortalaması en fazla olan RETH çıkmıştır. İşlem
hacmi bakımından en düşük değere sahip olan VXRP, en büyük değere
sahip olan VXRP, ortalaması en fazla olan ise VETH olduğu ortaya
çıkmıştır.
Kripto para birimlerimde getiri ve hacimleri arasında yapılan pearson
korelasyon analizine ait sonuçlar Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3: Korelasyon Tablosu
Para Birimleri

N

Korelasyon
Değeri
0,025

RBTC-VBTC
920
RETH-VETH
920
0,089**
RXRP-VXRP
920
0,304**
RLTC-VLTC
920
0,290**
Not: **. %1 düzeyinde anlamlılığı ifade eder.

Olasılık Değeri
0,442
0,007
0,000
0,000

Tablo 3’te yer alan korelasyon değerlerine göre Bitcoin’de getiri
(RBTC) ve hacim (VBTC) arasında %2,5 pozitif yönlü fakat ilişki
anlamsız çıkmıştır. Ehrereum’da getiri (RETH) ve hacim (VETH)
arasında %8,9 ile düşük düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı, Ripple’de getiri
(RXRP) ve hacim (VXRP) arasında %30,4 ile orta düzeyde pozitif yönlü
ve anlamlı, Litecoin’de ise getiri (RLTC) ve hacim (VLTC) arasında %29
ile orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Kripto para birimlerinde getiri ve hacim arasında nedenselliğin varlığını
ve yönünü tespit etmek için yapılan analizler aşağıda yer alan Tablo 4,5,6
ve 7’de sunulmuştur.
Tablo 4: Bitcoin’neAit Nedensellik Testi Tablosu
Bağımlı Değişken: RBTC
Bağımsız Değişken
VBTC

Ki-Kare
10.11702

df
6

Olasılık Değeri
0.1198

Ki-Kare

df

Olasılık Değeri

32.76142

6

0.0000

Bağımlı Değişken: VBTC
Bağımsız
Değişken
RBTC

Tablo 4’te Bitcoin para biriminin getirisi ile işlem hacmi arasında
yapılan Granger nedensellik analizi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara
göre işlem hacmi (VBTC) ve getiri (RBTC) arasında kurulan nedensellik
analizinde olasılık değeri 0,05’ten büyük çıktığı için işlem hacmi getirinin
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Granger nedenidir hipotezi red edilmiştir. İşlem hacmi bağımlı getiri
bağımsız tutulduğunda elde edilen olasılık değeri 0,05’ten küçük çıktığı
için getiri işlem hacminin Granger nedenidir olan hipotez kabul edilmiştir.
Ve getiriden işlem hacmine doğru (RBTC → VBTC) tek yönlü bir ilişki
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Bitcoin’nin getirisi işlem hacmini
etkilemekte olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca yapılan VAR
analizinde getiriyi açıklayan modelin R2 değeri %1,8, işlem hacmini
açıklayan modelin R2 değeri ise %21,5 çıkmıştır.
Tablo 5: Ethereum’a Ait Nedensellik Testi Tablosu
Bağımlı Değişken: RETH
Bağımsız Değişken
VETH
Bağımlı Değişken: VETH
Bağımsız
Değişken
RETH

Ki-Kare
3.889007

df
6

Olasılık Değeri
0.6917

Ki-Kare

df

Olasılık Değeri

50.22766

6

0.0000

Tablo 5’te Ethereum para biriminin getirisi (RBTC) ile işlem hacmi
(VBTC) arasında yapılan Granger nedensellik analizi sonuçları yer
almaktadır. Bu sonuçlara göre işlem hacmi ve getiri arasında kurulan
nedensellik analizinde olasılık değeri 0,05’ten büyük çıktığı için işlem
hacmi getirinin Granger nedenidir hipotezi red edilmiştir. İşlem hacmi
bağımlı getiri bağımsız değişken olarak tutulduğunda elde edilen olasılık
değeri 0,05’ten küçük çıkmıştır. Bu yüzden getiri işlem hacminin Granger
nedenidir olan hipotez kabul edilmiştir. Ve getiriden işlem hacmine doğru
(RETH → VETH) tek yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre
Ethereum’un getirisi işlem hacmini etkilemektedir denilebilir. Getiri ve
işlem hacmi arasında yapılan VAR analizinde getiriyi açıklayan modelin
R2 değeri %3 iken, işlem hacmini açıklayan modelin R2 değeri ise %18,7
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 6: Ripple’ye Ait Nedensellik Testi Tablosu
Bağımlı Değişken: RXRP
Bağımsız Değişken
VXRP

Ki-Kare
24.91393

df
6

Olasılık Değeri
0.0004

Bağımlı Değişken: VXRP
Bağımsız
Ki-Kare
Değişken
RXRP
44.12567

df

Olasılık Değeri

6

0.0000
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Tablo 5’te Ripple para birimine ait getiri (RXRP) ve işlem hacmi
(VXRP) arasında yapılan Granger nedensellik testi sonuçları yer
almaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre getiri ile işlem hacmi arasında
ve işlem hacmi ile getiri kurulan nedensellik analizinde olasılık değerleri
0,05’ten küçük çıktığından işlem hacmi getirinin, getiride işlem hacminin
Granger nedenidir olarak kurulan her iki hipotez kabul edilmiştir.
Dolayısıyla getiriden işlem hacmine (RXRP → VXRP), işlem hacminden
de getiriye doğru (VXRP → RXRP) çift yönlü bir ilişki olduğu
gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre Ethereum’un getirisi işlem hacmini,
işlem hacmi de getiriyi etkilemektedir denilebilir. Getiri ve işlem hacmi
arasında yapılan VAR analizinde getiriyi açıklayan modelin R2 değeri
%5,4 iken, işlem hacmini açıklayan R2 değeri ise %16,5 çıkmıştır.
Tablo 7: Litecoin’e Ait Nedensellik Testi Tablosu
Bağımlı Değişken: RLTC
Bağımsız Değişken

Ki-Kare

df

Olasılık Değeri

VLTC

13.46819

6

0.0362

Bağımsız
Değişken

Ki-Kare

df

Olasılık Değeri

RLTC

49.49087

6

0.0000

Bağımlı Değişken: VLTC

Tablo 7’de Litecoin para birimine ait getiri (RLTC) ve işlem hacmi
(VLTC) arasında yapılan Granger nedensellik testi sonuçları yer
almaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre getiri ile işlem hacmi ve işlem
hacmi ile getiri arasında kurulan nedensellik analizinde olasılık değerleri
0,05’ten küçük çıktığından işlem hacmi getirinin, getiride işlem hacminin
Granger nedenidir olarak kurulan her iki hipotez kabul edilmiştir.
Dolayısıyla getiriden işlem hacmine (RLTC → VLTC), işlem hacminden
de getiriye doğru (VLTC → RLTC) çift yönlü bir ilişki olduğu
gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre Litecoin’nin getirisi işlem hacmini,
işlem hacmi de getiriyi etkilemektedir. Getiri ve işlem hacmi arasında
yapılan VAR analizinde getiriyi açıklayan modelin R2 değeri %3,6 iken,
işlem hacmini açıklayan R2 değeri ise %16,7 olduğu tespit edilmiştir.
Aralarında nedensellik tepsi edilen değişkenlere ait serilerde dinamik
ilişkiyi tepsi etmek için Etki-Tepki analizi yapılmış ve elde etki-tepki
grafikleri Ek’te verilmiştir. Ekte yer şekillerde çalışmada yer alan kripto
paraların getiri ve işlem hacmi değişkenlerine verilen 1 standart sapmalık
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şok karşısında diğer değişkenin gelecek 10 gün boyunca verdiği tepkiyi
göstermektedir.
5. Sonuç
Bu çalışmada, kripto para piyasasında işlem gören ve piyasa değeri ilk
5’te yer alan fakat inceleme döneminde verileri kesintisiz olan Bitcoin
(BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) olmak üzere 4
para birimi inceleme kapsamına alınmıştır. Bu para birimlerinde getiri ile
işlem hacmi arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü belirlenmeye çalışılmıştır.
Bunun için değişkenlere ait veri seti 07.08.2015-12.02.2018 tarihler
arasında günlük (7360 gözlem) kapanış fiyatları ile işlem hacimlerinden
oluşmaktadır. Seriler arasında dinamik ilişkiyi tespit etmek için VAR
Modeline dayalı Granger (Granger Causality) nedensellik analizi
uygulanmıştır.
Analiz döneminde elde edilen bulgulara göre 6 günlük gecikme ile
Bitcoin ve Ethereum’da getiriden işlem hacmine doğru tek yönlü, Ripple
ve Litecoin’de ise hem getiriden işlem hacmine hem de işlem hacminden
getiriye doğru %5 anlamlılık seviyesinde çift yönlü bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla Bitcoin ve Ethereum’da yüksek getiri
yüksek işlem hacmine, Ripple ve Litecoin’de ise çift yönlü bir ilişki olduğu
için yüksek getiri yüksek işlem hacmine, yüksek işlem hacmi de yüksek
getiri anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile elde edilen bu sonuçlardan
yola çıkarak Bitcoin ve Ethereum para birimlerinde yüksek getiri bilgisi
işlem hacmini etkilerken, Ripple ve Litecoin para birimlerinde ise yüksek
getiri bilgisi işlem hacmini, yüksek işlem hacmi de getiriyi etkilemekte
olduğunu söylemek mümkündür.
Kaynakça
AKÇORAOĞLU, Alpaslan, İktisat Teorisi ve Yeni Ekonometrik
Yaklaşımlar, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9, Sayı 31, P.82, Kış 1998,
pp.79-88.
ANDOLFATTO, David, “What Is Money? How Is It Created and
Destroyed?”, http://www.sfu.ca/~dandolfa/what%20is%20money.pdf,
2009.
ASLANTAŞ, Burcu Ateş, “Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi”,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016,
7(1), 349-366.
ATİK, Murat– Yaşar KÖSE– Bülent YILMAZ- Fatih SAĞLAM, “Kripto
Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri”, Bartın Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi , 2015, 6(11), s. 247-261.
Baek, C-M.Elbeck,“Bitcoins as an Investment or Speculative Vehicle? A
First Look”, Applied Economics Letters, 2014, 22(1), 30-34.

Tuncer Yılmaz & Ceyda Yerdelen Kaygın | 265

Balcilar, Mehmet-Elie Bouri-Rangan Gupta-David Roubaud, Can volume
predict Bitcoin returns and volatility? A quantiles-based approach,
Economic Modelling, Volume 64, P. 1, August 2017, Pages 74-81
ÇARKACIOĞLU, Abdurrahman, “Kripto para Bitcoin”, Sermaye
Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, 2016.
DİRİCAN, Cüneyt– İsmail Canöz, “The Cointegration Relationship
Between Bitcoin Prices and Major World Stock Indices: An Analysis
with ARDL Model Approach”, Journal of Economics, Finance and
Accounting, 2017, 4(4), pp.377-392.
DULUPÇU, Murat Ali–Mehmet Yiyit– Asena Gizem Genç, “Dijital
Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri ile Bilinirliği
Arasındaki İlişkinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 22, s.2241-2258.
ENGLE, Robert F. and Granger, C. William John (1987), “Co-integration
and Error-correction: Representation, Estimation and Testing”,
Econometrica, Vol. 55, Issue, 2, P.251-276, March 1987, pp. 251-276.
GRAMOLİ, Vincent, “From Blockchain Consensus Back to Byzantine
Consensus”, Future Generation Computer Systems, P.1, September
2017, pp.1-12.
GROTH, Christian, “Lecture Notes in Macroeconomics”, Money in
Macroeconomics,http://www.econ.ku.dk/okocg/VM/VM11/Lectures
%20and%20lecture%20notes/Ch16-2011-1.pdf.
GUO, Jingzhi-Chow-Angelina-Rolf T. Wigand, “Virtual Wealth
Protection Through Virtual Money Exchange”, Electronic Commerce
Research and Applications, 2011,10, 313-330.
KIRAN, Burcu, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Hacmi ve
Getiri Volatilitesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), S.98-99, Ocak
2010, s. 98-108.
KIRBAŞ, İsmail, “Blokzinciri Teknolojisi ve Yakın Gelecekteki
Uygulama Alanları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi,2018, 9(1), s. 75-82.
KOÇOĞLU, Şehnaz-Yasin Erdem Çevik- Cihan Tanrıöven, “Bitcoin
Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı”, İşletme Araştırmaları
Dergisi, 2016, 8(2), 77-97.
MISHKIN, Frederik S.,-Serletis Apotolos, “The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets”, 4th Eition, Pearson Education,
Canada 2011.
RAMIREZ, J. Alvarez-Rodriguez, E. C-Valdez, Ibarra, “Long-Range
Correlations and Asymmetry in The Bitcoin Market”, Physica A, 2018,
492, s.948–955.

266 | Kripto Paralarda Getiri ve İşlem Hacmi Arasındaki Nedensellik İlişkisi

SÖNMEZ, Asuman, “Sanal Para Bitcoin”, The Turkish Online Journal of
Design, Art and Communication, 2014, 4(3), 1-14.
TAŞ, Oktay-Kaya Tokmakçıoğlu-Gökben Çevikcan, (2016). “Borsa
İstanbul’da Pay Senedi Getirileri ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki”,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18,
Sayı:1, S.12-13, Mayıs 2016, s. 11-30.
URQUHART, Andrew, “Price Clustering in Bitcoin”, Economics Letters,
Volume 159, pp.145-148, Ekim 2017, P.145,
URQUHART, Andrew, “The inefficiency of Bitcoin”, Economics Letters,
2016, 148, s. 80–82.
WANG, Qin-Bo Qin-Jiankun Hu-Fu Xiao, Preserving transaction privacy
in bitcoin, Future Generation Computer Systems, September 2017, P.1,
pp.1-12.
YERMACK, David, “Is Bitcoin a Real Currency? An Economic
Appraisal”, National Bureau of Economic Research, 2013, No. 19747,
s.1-22.
ZELMANOVİTZ, Leonidas, “Money: Origin and Essence”, Criterio
Libre, 2011, 9 (14), 65-90.
https://bitcoinaverage.com/en/data-store/historical-bitcoin-exchange-rates
(20.05.2018).
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets (20.05.2018).

Tuncer Yılmaz & Ceyda Yerdelen Kaygın | 267

Ekler
Şekil 1. Bitcoin’de Getiri ve Hacim Etki-Tepki Grafiği
Response of RBTC to C holesky
One S.D . Innovations
.05
.04
.03
.02
.01
.00
-.01
1

2

3

4

5

6

RBTC

7

8

9

10

9

10

VBTC

Response of VBTC to C holesky
One S.D . Innovations
.4
.3
.2
.1
.0
-.1
-.2
1

2

3

4

5

6

RBTC

7

8

VBTC

Şekil 2. Ethereum’da Getiri ve Hacim Etki-Tepki Grafiği
Response of RETH to C holesky
One S.D . Innovations
.10
.08
.06
.04
.02
.00
-.02
1

2

3

4

5

6

RETH

7

8

9

10

VETH

Response of VETH to C holesky
One S.D . Innovations
.6

.4

.2

.0

-.2

-.4
1

2

3

4

5
RETH

6

7
VETH

8

9

10

268 | Kripto Paralarda Getiri ve İşlem Hacmi Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Şekil 3. Ripple’de Getiri ve Hacim Etki-Tepki Grafiği
Response of RXRP to Cholesky
One S.D. Innovations
.10
.08
.06
.04
.02
.00
-.02
1

2

3

4

5

6

RXRP

7

8

9

10

9

10

VXRP

Response of VXRP to Cholesky
One S.D. Innovations
.6

.4

.2

.0

-.2
1

2

3

4

5

6

RXRP

7

8

VXRP

Şekil 4. Litecoin’da Getiri ve Hacim Etki-Tepki Grafiği
Response of RLTC to Cholesky
One S.D. Innovations
.06
.05
.04
.03
.02
.01
.00
-.01
1

2

3

4

5

6

RLTC

7

8

9

10

9

10

VLTC

Response of VLTC to Cholesky
One S.D. Innovations
.5
.4
.3
.2
.1
.0
-.1
-.2
1

2

3

4

5
RLTC

6

7
VLTC

8

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY ACTIVITIES OF COMPANIES IN BANKING
INDUSTRY: AN APPLICATION FROM TURKEY
Utku DEMİRCİ
Introduction
In the past fifty years, the notion of corporate social responsibility has
been very popular both in business community and the academic field.
Non-governmental organizations, governments, business world and
scholars strive for promoting CSR. In recent years, many actors have been
studying on the notion of CSR. Scientists address the concept in terms of
its different aspects. Businesses incorporate CSR into their strategic
activities. Governments make a law to promote and regulate activities of
companies and non-governmental organizations take initiatives.
Throughout history, companies were seen as only profit-oriented
organisations. The main purpose of companies is to satisfy their owners by
gaining high profit. Therefore, employee satisfaction and public welfare
stayed in the background. In today’s globalized world, companies are
described economical and technical organizations. They are also defined
as social corporates (Gülmez, 2011). Companies require restructure their
organizational structure and identity inasmuch as consumers’ needs and
expectations change quickly. At the present time, not only consumers make
decision according to price, quality or warranty while buy products, but
they also investigate companies whether doing for benefit of society. For
this reason, many companies attach particular importance to CSR
acitivities in today’s business world.
Many scholars debated and studied CSR activities of businesses in
terms of different aspects in the academic field. Regarding this issue, the
notion of CSR has been introduced by Bowen (1953) in his book which is
“Social Responsibilities of the Businessman” as the starting point of the
literature on social responsibility (Carroll, 1979). After this study; Drucker
(1954), Davis (1960), McGuire (1963), McWilliams and Siegel (2001),
Lee (2008) made contribution to the literature by giving different
definitions about CSR. Nevertheless, scholars have not came together on
common definition of CSR.
On the other side, some researchers suggest various CSR models in
order to clarify the concept (Davis, 1976; Carroll, 1979; Wood, 1991). In
addition to this, related concepts like business ethics, social
responsiveness, social policy, corporate citizenship, corporate social
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performance were discussed in the academia (Carroll, 1999). At the
beginning of the 1990s, the concept of globalization and its effects argued
within business world. In this context, several relevant institutions such as
Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact
(UNGC), Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) Guidelines for Multinational Enterprises arised and a number of
standards like ISO 14001 (Environmental Management System Standard),
SA8000 (Social Accountability Standard) and AA1000 (Accountability
Ability Standard) were emerged so as to encourage sustainability and
accountability (Matten & Moon, 2008). After 2000s, CSR studies were
shaped around leaders and social changes (Yamak, 2007).
This study is based on the topic: a comparative analysis of corporate
social responsibility activities of companies in banking industry: an
application from Turkey. Thus, the main research question of the present
study is that “What are the differences between national banks, foreign
banks and private banks in Turkey in terms of the fulfilment of their social
responsibilities?” Within this scope, CSR activities of national, foreign and
private banks listed in BIST 30 Index will be analyzed so as to clarify this
issue.
1. Literature Review
In today’s business world, CSR plays a significant role in the success
of companies. Therefore, this notion and its importance must be fairly
understand by managers and companies. Literature review addresses the
notion of CSR as conceptual and theoretical framework from different
academic sources and historical backgrounds.
1.1. Conceptual Framework
CSR will be examined conceptually in this part of the study. The notion
will be described and the main reasons of CSR activities such as economic
factors, political factors and social factors will be explained in order to shed
light on the concept. According to Carroll (1979), CSR is composed of four
basic dimensions which are made up economic, legal, ethical and
philanthropic responsibilities. These dimensions will be investigated in
depth in the final part of conceptual framework. The main aim of this
chapter is to understand the importance of CSR and clarify CSR activities
of companies in business world through giving relevant information.
1.1.1. The concept of CSR
The concept of CSR is not a new phenomenon. For many years, CSR
has been discussing in the literature. In historic process, companies were
seen as only profit-oriented organisations. The main purpose of companies
was to satisfy their owners by gaining high profit. Thus, employee
satisfaction and public welfare were disregarded in the business world and
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academia (Gülmez, 2011). Nowadays, not only companies are economical
and technical organizations but also they are defined social organizations
who have social responsibilities and aims. Modern businesses carry on
their activities under the influence of various social groups within complex
environment. While companies are affected by this complex environment,
they also influence their environment. At this point, companies bear
responsibility towards all segments of society (Erden, 2011).
Regarding this issue, Erden (2011) states that CSR is continuation of
the activities without detriment to company’s stakeholders (e.g.
shareholders, employees, government, customers, suppliers, investors,
society, etc.) interests. In other words, the notion of CSR is explained as
companies follow a strategy, which meets all interest groups’ expectations,
when they try to achieve its objectives. Hence, companies use their sources
so as to raise public welfare level (Erden, 2011).
1.1.2. CSR definitions
Concerning the definitions of CSR, academia offers a number of
viewpoints. In the academic literature, CSR is defined for the first time by
Bowen (1953) in his book which is “Social Responsibilities of the
Businessman”. From this date on, CSR has been examined in terms of
different perspectives. Bowen (1953) asserts business people must deal
with social responsibility activities which are consonant with social value
and social utility. However, Friedman (1970) emphasises that social
responsibilities of businessman is only to make a profit.
According to Davis (1973), companies should deal with social activities
beyond economic, technical and legal obligations. Similarly, Carroll
(1979) indicates that economic, legal, ethical and philanthropic
responsibilities of companies must be determined fairly as companies are
accountable to the public. In this concept, CSR is described as an
expectation of the public from economic, legal, ethical and philanthropic
responsibilities of company within a fixed time (Carroll, 1979).
On the other side, Basu and Palazzo (2008) point out the effect of
company’s corporate structure on CSR activities rather than traditional
CSR approaches based on external factors. Because sense-making of
company directly influences the relationship with stakeholders. For this
reason, corporate structure of company must be examined in depth to
understand better the process of sense-making and company’s
relationships with their stakeholders (Basu & Palazzo, 2008).
As is seen from academic literature, CSR definitions of scholars are
inconsistent. Though there is not a consensus on the definition of the
notion, CSR refers to be ethical and liable for all stakeholders within
internal and external environment of company. It also means protection the
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interests of all groups which are impressed directly or indirectly by
company’s activities (Gülmez, 2011).
1.1.3. The main reasons of CSR activities
Economic Factors: Liberalism, which emerged immediately before
1900s in the Industrial Revolution, supports freedom to operate, extinction
of customs and free competition. In addition, it goes against intervention
of the state in terms of implementation of economic policies. The Great
Depression which started in 1929 and lasted until the late 1930s has
affected largely business life and economic order of governments. Role of
the state on activities of companies and production process became
important. At this point, these developments caused the birth of CSR in
business world. The significance of CSR has increased from day to day
(Post, Frederick, Lawrence & Weber, 1996).
Political Factors: After the Second World War, states went into
division as the Western Bloc which are made up the United States of
America (USA), its North Atlantic Treaty Organization (NATO) allies and
others and the Eastern Bloc which consists of the Soviet Union. On the
other hand, many states entered into the process of democratization in the
twentieth century. Besides civil liberties progressed in favor of individuals
within these years. As the importance of individual rose, businesses had a
high opinion of individuals and society. In the light of these developments,
CSR activities of companies have increased dramatically (Aktan & Börü,
2007).
Social Factors: There is no doubt that interactive relation and
communication of societies developed in the 1900s. Correspondingly,
individuals began to act in concert within society. When 1930s comes
employees obtained union rights and demanded better employment
opportunities and living conditions. Social ethics substituted for
individualism and utilitarianism. All these social upheavals induced the
reorientation of companies on their stakeholders. As a consequence of
these changes, especially multinational corporations started to build good
relationships with all stakeholders in order to gain competitive and
sustainable advantage against rivals (Ataman, 2001; Güngör, 2010). In this
regard, the notion of CSR became more important in today’s modern
business world.
1.1.4. Four dimensions of CSR
The concept of CSR must be concretized and explained its dimensions
with regard to fulfilment social responsibilities of companies. According
to Carroll (1979, 1991), CSR is composed of four basic dimensions (Figure
1). Within this scope, it includes economic responsibilities, legal
responsibilities, ethical responsibilities and philanthropic responsibilities
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(Carroll, 1979, 1991; Daft, 2000; Ferrell, Fraedrich & Ferrell, 2005). These
responsibilities aim to contribute all stakeholders of the company (Carroll,
1991).
Philanthropic Responsibilities
Be a good
corporate citizen
Ethical Responsibilities
Be ethical

Legal Responsibilities
Obey the law

Economic Responsibilities
Be profitable

Figure 1: Carroll’s (1979) pyramid of CSR
Friedman (1970) believes that the main objective of companies is to
maximize profits so that they could survive. Therefore, economic
responsibilities result from the aim of making profit. Economic
responsibilities underpin CSR pyramid and other responsibilities are based
on the presence of economic responsibilities. While society accepts the
reality of maximum profit, it underlines companies take in consideration
legal restrictions. It is expected that firms carry on their activities within
the limits of the law as a ‘social contract’ between the community and
companies (Carroll, 1991). Legal responsibilities of businesses require
law-abidingness.
Even though economic and legal responsibilities of firms involve some
ethical norms such as fairness or justice, ethical responsibilities comprise
activities and practises which are expected or prohibited by society.
According to Carroll (1991), ethical responsibilities contain standards,
norms and expectations which reflect perception of consumers, employees,
shareholders and society on fairness and justice. Philanthropy embodies
company activities which are carried out in return for community’s
expectation that firms be good corporate citizens. In one sense,
philanthropy involves engaging in activities and programs in order to
support human welfare (Carroll, 1991). For example, company allocates
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its resources for the arts, culture, education or society in terms of social
responsibility activities.
1.2. Theoretical Framework
Since 1960s CSR has been debating theoretically in the academic
literature. Relevant to this matter, there are two main approaches on social
responsibilities of companies. Some researchers think that companies have
only one responsibility which is to maximize shareholder wealth in legal
requirements (Carr, 1968; Friedman, 1970; Lewitt, 1958). On the other
side, some scholars believe that businesses have extensive social
responsibilities towards the community. Hence businesses should serve
various stakeholders rather than shareholders (Donaldson & Preston, 1995;
Freeman, 1984; Jones, 1995). In this context, shareholder theory and
stakeholder theory comprise the theoretical basis for this study. Aside from
these theories, institutional theory has been extensively used in academic
studies. Consequently, shareholder theory, stakeholder theory and
institutional theory will be investigated within theoretical framework of the
study.
1.2.1. Shareholder theory
Fundamentally, shareholder theory is related to the maximization of
shareholder value and returns (Carr, 1968; Friedman, 1970; Lewitt, 1958).
In compliance with shareholder approach, social responsibility activities
give rise to abuse of business resources since these resources should be
returned to shareholders. Concerning this issue, Friedman (1970) alleges
that if the implementation of social demands enhances shareholder wealth,
it should be done. Nonetheless, if the community’s expectations solely
inconvenience company in terms of costs, they shoud be refused.
Even though they are not in accordance with the Friedman’s view, some
researchers are still following of shareholder theory. To give an example,
Porter and Kramer (2002) debate that firms should give up some activities
which neither profit is made nor added value is created. On the other hand,
Porter and Kramer (2002) indicate that if philanthropic or charitable
activities are maintained continuously, those social activities will
maximize the value created.
In today’s business world, shareholder wealth maximization could be
accomplished coupled with other stakeholders’ contentedness (Garriga &
Melé, 2004). In addition to this opinion, Jensen (2002) claims that
shareholder value maximization should be merely goal of business. That
goal should be at the center of the decision criterion and tradeoffs should
be made between conflicting demands of different stakeholders (Jensen,
2002).
1.2.2. Stakeholder theory
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In opposition to shareholder theory, stakeholder theory which is the
most widely accepted approach in the CSR literature promotes manager’s
support of CSR (McWilliams & Siegel, 2001). The term “stakeholder” was
used for the first time by Stanford Research Institute’s work in 1963. In
this study, stakeholders are described as “those groups without whose
support the organization would cease to exist” (Freeman, 1983). During
the 1980s, stakeholder approach was advanced by R. Edward Freeman in
terms of its definition and importance. Freeman (1984) defines the notion
of stakeholder as “any group or individual who can affect or is affected by
the achievement of the organization’s objectives” in his pioneering study.
In addition to this, Freeman (1984) explains that managers should conduct
processes so as to gratify all stakeholders. At this point, the management
of various stakeholder groups’ interests is crucial with regard to company’s
long-term success.
On the other hand, Donaldson and Preston (1995) seperate stakeholder
theory as descriptive, instrumental and normative to clarify this approach.
Stakeholder theory is descriptive approach since it accepts that businesses
have different stakeholders. Besides stakeholder theory is instrumental as
management of stakeholders increases company performance (Bilgehan,
2012). At the same time, stakeholder theory has a normative base although
it is descriptive and instrumental (Donaldson & Preston, 1995). According
to the normative base, stakeholders have valid interests and each interest
merits consideration for its own sake. Within this context, stakeholder
approach encourages behaviors, manners, practices and structures in order
to create an effective stakeholder management which considers interests of
all stakeholders. As it is understood from academic studies, stakeholder
theory has the aim of describe the groups. Herein, firms are responsible
and consequentially constitute a source by prioritizing and legitimizing
these groups’ influence in corporate decision making process (Matten,
Crane & Chapple, 2003).
1.2.3. Institutional theory
Propensity to social responsibility activities differs between companies
and countries. Thus, even more research is required in order to find out
reasons behind this reality (Campbell, 2007). Matten and Moon (2008)
emphasize that these international differences could be hitched on to
diversity of rooted institutions. Within this scope, institutional theory
provides the discovery of all stakeholders’ motives in their cultural,
national and institutional contexts (Matten & Moon, 2008).
Institutions such as states, governments, supranational organizations
and NGOs exert influence on businesses by compelling them respond to
these influences (DiMaggio & Powell, 1983; Oliver, 1991). Some
researchers (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Oliver,
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1991; Zucker, 1977) believe that adapting and responding to institutional
pressures enhances organization’s chance of survival since it enables
stability, prestige, legitimacy, qualified staff and access to resources. In
this respect, organizations adapt pressures which are normative, coercive
and mimetic from external environment and therefore they become
isomorphic with their environments (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer &
Rowan, 1977).
Normative pressures consist of standards, norms and values shaped by
various organizations like educational organizations, trade associations,
industry groups, NGOs, etc. Normative pressures create alteration in
organizational structures, processes and practises (Bilgehan, 2012). In this
sense, growing adoption of schemes such as UNGC, OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, announcement of CSR activities within
company’s annual reports and increasing CSR related courses and
programs in universities can be pass for a response to normative pressures
(Sakarya et al., 2012).
Second, coercive pressures result from formal and informal pressures
imposed on organizations in the shape of force, invitation or persuasion by
institutions (DiMaggio & Powell, 1983). States and governmental
institutions are main actors which directly make laws and impose
procedures. Businesses have to respect laws and procedures to survive in
their environment. To exemplify, European Union (EU) provides
expansion of CSR activities in between member states. In opposition to
pressure in the shape of force, EU might indirectly exert pressure on the
non-EU members with related standards such as ISO 14001, SA8000 or
AA1000 (European Commission, 2004).
Third and lastly, mimetic pressures accompany normative and coercive
pressures. DiMaggio and Powell (1983) highlight that firms tend to mimic
other prospering businesses when external environment is uncertain. They
try to understand social responsibility activities of competitors and gain
competitive advantage. For this reason, domestic companies imitate CSR
activities of multinational corporations (MNCs) and other successful
businesses. In addition, MNCs mimic prevalent CSR practises in host
country to improve their legitimacy.
2. Methodology
The previous chapter which is literature review demonstrated the
conceptual and theoretical framework of CSR to create the infrastructure
of this study. It is significant to consider the fact that presenting and
justifying an effective research approach enhances its validity (Cresswell,
2007). Research is about carrying out an acceptable investigation so as to
find answers or solutions to proposed research questions. Leedy (1989)
believes that making a decision regarding an appropriate research
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methodology is therefore a fundamental part of outlining the steps to be
taken to complete it. Blaikie (2000) explains that methodology “refers to
decisions of how research is done, or should be done, and to the critical
analysis of methods of research” (p. 8).
2.1. Research Objectives
Research objectives are formed by making specific lists of the various
tasks in order to achieve goals of any project. These objectives help the
researcher when he or she analyses whether the aims will be accomplished
and achieved. The purposes of this study are that to examine scope and
importance of CSR in today’s business world, to reveal CSR practises of
national, foreign and private banks listed in BIST 30 Index in Turkey and
to analyse the differences between these banks in terms of fulfilment of
their social responsibilities. In parallel with the main aim of the study,
research question which is “What are the differences between national
banks, foreign banks and private banks in Turkey in terms of the fulfilment
of their social responsibilities?” will be answered.
2.2. Research Design and Strategy
When designing research, the most important factor is that determining
researh type of the study. At this juncture, research methods are divided
into two broad types of research strategy as quantitative and qualitative
research (Blaikie, 2000; Bryman, 1988, 2012; Bryman & Bell, 2007;
Saunders et al., 2009). Yet, the preference between quantitative and
qualitative methods depends on different considerations such as research
approach, research strategy, research philosophy or researcher’s nature
since the preference of research strategy, design and method are guided by
research objectives and research questions of the study. Hence the choice
of researcher is determined by the need to meet desired objectives (Blaikie,
2000; Bryman & Bell, 2007; Saunders et al., 2009).
As indicated earlier, the main aims of this research investigating CSR
practises of national, foreign and private banks listed in BIST 30 Index in
Turkey and revealing the differences between these banks in terms of
fulfilment of their social responsibilities. Hence, qualitative research was
considered to be useful method so as to clarify the differences in social
responsibility practises. In this context, in line with Bryman and Bell
(2007), this study applies content analysis as a qualitative research method
which entitles the researcher to view social reality more subjectively.
2.3. Content Analysis
Content analysis is used to specify the existence of concepts and certain
words in texts or sets of texts. Researchers and scholars quantify the
existence, meanings or relationships of concepts and words. Content
analysis method is commonly used in many similar CSR studies (Abbott
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& Monsen, 1979; Anderson & Frankle, 1980; Bowman & Haire, 1975;
Ertuna & Tükel, 2009, 2010; Gray, Kouhy, & Lavers, 1995; Ingram, 1978).
Within these studies; some factors such as number of pages, sentences or
words are counted in order to quantify reported CSR activities of
companies. In the present study, content analysis was carried out so as to
investigate CSR declarations of companies. Within this context; relevant
corporate governance compliance reports, sustainability reports or annual
social responsibility reports were evaluated in content analysis.
2.4. Sample
This study carries out a comparative analysis on CSR practises of banks
which are included in BIST 30 Index as of the second quarter of year 2016
(April - June). The list was obtained from the official website of BIST. The
reason why choosing BIST 30 Index as a sample is the availability of
sufficient data concerning CSR activities of banks. Furthermore, except for
these banks’ voluntary disclosures of their CSR activities, the obligation to
publish corporate governance compliance reports for the listed companies
in BIST 30 Index increases the availability of archival data.
As the name of BIST 30 suggests, this index consists of 30 companies.
These companies are seperated into 12 different groups according to their
branch of industry (Borsa İstanbul, 2016). There are 6 companies in
banking industry, 4 companies in automotive industry, 4 companies as
holding structure, 3 companies in iron steel industry, 3 companies in
transportation industry, 2 companies in food industry, 2 companies in
petrochemical industry, 2 companies in telecommunication industry, 1
company in construction industry, 1 company in durable good industry, 1
company in real estate investment and 1 company in retail trade industry.
Table 1: Distribution by sectors of companies
Sectors
Banking
Automotive
Holding
Iron Steel
Transportation
Food
Petrochemical
Telecommunication
Construction
Durable Good
Real Estate Investment
Retail Trade

Number
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Percentage (%)
20
13,33
13,33
10
10
6,67
6,67
6,67
3,33
3,33
3,33
3,33
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As it is seen from Table 1, majority of businesses carry on their
activities in banking industry (Borsa İstanbul, 2016). For this reason, CSR
practises of banks were investigated and compared in the study. Regarding
banking industry; three of those are private banks, two of these are national
banks and there is one foreign bank in BIST 30 Index (Table 2). Yet, one
private bank (T. Is Bankasi A.S.), one national bank (Türkiye Vakiflar
Bankasi T.A.O.) and one foreign bank (T. Garanti Bankasi A.S.) were
selected among these six banks in order to compare their social
responsibility practises. Consequently, CSR activities of three different
banks were analyzed and contrasted in this study.
Table 2: All banks in BIST 30 index
Bank Name

Type of Bank

Akbank T.A.S.

Private

T. Garanti Bankasi A.S.

Foreign Ownership

T. Halk Bankasi A.S.

National

T. Is Bankasi A.S.

Private

Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.

National

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Private

2.5. Data Collection
Relevant data were acquired from archival sources which are made up
corporate governance compliance reports, annual sustainability reports and
official websites of banks. Moreover, various resources were used so as to
collect data concerning CSR activities of banks. In this regard, corporate
governance compliance reports and social responsibility chapters of annual
reports and were constituted the main sources of information. Besides, all
information with regard to CSR on the website of banks and available CSR
or sustainability reports of banks were also useful.
3. Findings and Results
Every words, sentences, concepts or projects which are related to CSR
were evaluated and coded as a social responsibility activity. These CSR
practises of banks were categorized under five headings as environmental
conservation, health and safety, education, cultural/arts/sports, and
stakeholders (Table 3).
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Table 3: Subject Areas of CSR Practises
Subject Area

Isbank

VakıfBank

Garanti
Bank

Environmental
Conservation

514

584

1019

Health and Safety

144

207

296

Education

282

153

134

Cultural/Arts/Sports

251

323

121

Stakeholders

319

361

406

Concerning environmental conservation activities of banks some
relevant words such as environment, air, water, refining, energy,
efficiency, emission, clean, fresh, waste, bio-diversity, green, forest, tree,
saving, conservation, ozone, etc. were counted and coded as a CSR
activity. As can be seen from the Table 3, Isbank carries out 514 social
responsibility activities on environmental conservation. Similarly,
VakıfBank implements 584 CSR practises. On the other hand, Garanti
Bank fulfills 1019 environmental conservation activities.
In regard to health and safety activities of banks some relevant words
including health, work safety, quality, product, welfare, happiness,
donation, accident, child, disabled, family, disease, blood, vaccine, etc.
were counted and coded as a CSR activity. From the Table 3 it is clear that
Isbank fulfills 144 activities, VakıfBank carries out 207 practises and
Garanti Bank implements 296 CSR activities about health and safety.
In the sense of banks’ education activities some relevant words like
education, school, library, book, scholarship, training support, incentive,
campaign, career, university, college, high school, primary school,
sponsor, etc. were counted and coded as a CSR activity. As is shown by
the Table 3, Isbank implements 282 social responsibility activities,
VakıfBank fulfills 153 practises and Garanti Bank carries out 134 CSR
activities on education.
In terms of cultural/arts/sports practises of banks some relevant words
such as culture, art, sports, festival, theatre, movie, concert, music,
painting, exhibition, photograph, football, basketball, volleyball, tennis,
swimming, etc. were counted and coded as a CSR activity. It can be seen
from the Table 3, Isbank carries out 251 CSR activities and VakıfBank
implements 323 social responsibility practises. However, Garanti Bank
only fulfills 121 cultural/arts/sports activities.
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Regarding stakeholder-oriented practises of banks some relevant words
including society, community, employee, employer, personnel, staff,
manager, customer, shareholder, owner, supplier, competitor, partner,
government, etc. were counted and coded as a CSR activity. Table 3
indicates numerically CSR practises of banks in the area of stakeholders.
As is illustrated by the graph, Isbank fulfills 319 practises, VakıfBank
carries out 361 activities and Garanti Bank implements 406 stakeholderoriented activities.
Table 4: Statistics of CSR Categories
CSR Categories
Environmental Conservation
Health and Safety
Education
Cultural/Arts/Sports
Stakeholders
Total

Total Activity
2117
647
569
695
1086
5114

Table 4 depicts statistically social responsibility activities of banks
according to specified CSR categories. All in all, banks carried out 2117
CSR practises about environmental conservation. They also implemented
647 social responsibility activities on health and safety. These banks
fulfilled totally 569 education activities. Banks performed 695 CSR
activities which are related to cultural/arts/sports. In addition to these, they
carried out 1086 stakeholder-oriented practises.
Table 5: Results of Banks’ CSR Activities
Bank Name
Isbank
VakıfBank
Garanti Bank

Total Activity
1510
1628
1976

Table 5 gives a general review about banks’ social responsibility
activities. According to all archival sources of banks, Isbank implemented
totally 1510 CSR activities. Whilst VakıfBank carried out 1628 practises,
Garanti Bank fulfilled 1976 social responsibility activities.
4. Discussion
4.1. Environmental Conservation
The present study revealed that a great majority of CSR activities are
carried out about environmental conservation. According to the study
results, environmental conservation activities play an important role on
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CSR activities of Isbank, VakıfBank and Garanti Bank. All banks attach
great importance to the environment conservation practises and projects.
Within this scope, various theories including shareholder theory,
stakeholder theory and institutional theory which were explained in
literature review part of the study influence banks’ attitudes.
From the point of Isbank, shareholder theory can be the reason behind
it. Because the vision of Isbank is to be the most preferred bank for
shareholders, customers and employees by sustaining its leading,
pioneering and trusted position as a regional financial power. The top
management of Isbank believe that the sustainability policy ensures energy
efficiency, economic profitability and reduces resource consumption to
support sustainable development is an element which will gradually
become more important in the future strategies of Turkey (Isbank, 2016).
In the sense of VakıfBank, the Bank promotes sustainable development
that consists of environmental, social and economic dimensions to create a
better world and future. In line with its foundation culture, it serves to
sustainable development through its services and products supplying
individuals expectations and needs, improving the welfare, improving the
social justice and aiming at environmental protection (VakıfBank, 2016).
Taking into account all of these, it can be said that VakıfBank cares
environmental conservation activities with reference to stakeholder theory.
Similarly, as part of stakeholder theory, Garanti Bank maintains
sustainable economic growth by creating value to all stakeholders. Garanti
Bank strengthens its sustainable banking approach by way of social
responsibility activities including environmental conservation. The Bank’s
policy which is related to the environment is based upon some principles:
to follow and abide exactly by environmental requirements and legislation,
to follow and examine attentively sustainability programs about
environmental conservation, climb over the mere fulfilment of necessities
under the programs joined, to respect the environment, adopt and
propagate environmental responsiveness, to provide and encourage the
efficient usage of all resources (Garanti Bank, 2016).
4.2. Health and Safety
It is observed that health and safety activities of banks are lower level
in comparison to environmental conservation activities (Table 3).
Although banks disclose different projects and practises on health and
safety, they give little importance to this area. The occupational accident
rate of Turkey is higher than the world average. In the light of this fact, it
was expected that banks will implement more health and safety practises
and projects in Turkey. However, the study results revealed that all banks
emphasise environmental conservation and stakeholder-oriented activities
rather than health and safety practises (Table 3). This can be attributed to
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the community’s expectations from the banks. Regarding this issue the
survey of Capital (2012), which is one of the leading business magazines
in Turkey, demonstrates that the community needs businesses which pay
attention to the environmental conservation and human rights areas. For
this reason, it can be said that all banks prefer to fulfill environmental
conservation and stakeholder-oriented practises but rather health and
safety activities.
4.3. Education
In common with health and safety practises, from the Table 3 it is clear
that education activities of banks are lower than environmental
conservation and stakeholder-oriented activities. Even though banks have
various practises and projects such as “81 Students from 81 Cities” Project
and “One Million Books, One Million Children” Campaign (Isbank, 2016),
“Hand In Hand With ZICEV” (VakıfBank, 2016), “The Teachers’
Academy Foundation” (Garanti Bank, 2016); all of them underemphasize
social responsibility activities about education.
If the inequality in the number of CSR practises is taken into
consideration, it is seen that Isbank, as a private bank, pays much more
attention to projects and practises on the education compared to VakıfBank
(national bank) and Garanti Bank (foreign bank). Unlike the example of
governmental pressures on companies with regard to environmental
conservation, there is not coercive and normative pressure from Ministry
of National Education or other institutions about social responsibility
activities of companies in Turkey. At this point, it can be said that banks
undervalue education projects and activities contrary to expectations.
4.4. Cultural/Arts/Sports
Concerning cultural/arts/sports, all banks have different practises like
“Is Sanat Concert Hall”, “Is Sanat Art Galleries”, “Isbank Museum”,
“Istanbul Foundation for Culture and Arts - The Istanbul Music Festival”,
etc. (Isbank, 2016), “VakıfBank Sports School”, “World Heritage
Istanbul”, “Bridge Group Exhibition”, etc. (VakıfBank, 2016), “Salt
Beyoğlu”, “Salt Galata”, “Salt Ulus” and “Garanti Children’s Film
Festival” (Garanti Bank, 2016). These cultural/arts/sports practises of
banks can be linked with the society’s expectations and the philanthropic
responsibilities of Carroll’s CSR Pyramid.
According to Carroll (1991), philanthropy embodies company activities
which are carried out in return for the community’s expectation that firms
be good and responsible corporate citizens. In one sense, philanthropy
approach involves engaging in activities and programs in order to support
human welfare. For example, company allocates its resources for the arts,
culture, sports or society with regard to social responsibility practises
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(Carroll, 1991). Turkey has a remarkable philanthropic history and many
organizations still continue the tradition so as to carry out community’s
expectations via philanthropic activities. Therefore, it can be said that
banks behave in conformity with the community’s philanthropic
expectations and promote cultural/arts/sports activities.
4.5. Stakeholders
This study revealed that following environmental conservation
activities a major part of social responsibility practises are carried out about
stakeholders. As it is seen from the Table 3, all banks pay special attention
stakeholder-oriented activities. Despite the fact that shareholder theory and
institutional theory play an important role on CSR activities of banks,
stakeholder theory fundamentally influences attitudes of banks with regard
to stakeholder-oriented social responsibility activities.
Isbank pays regard to continuous communication with its stakeholders
so as to be an important element in developing the required policies and
structuring operations. Stakeholder communication is a two-way,
transparent process overlapping with the Bank’s goal to create a long-term
contribution for the society. Thus, Isbank exchanges opinions with
stakeholders through various communication channels. Isbank considers
different opinions and input received from stakeholder communication
during the process of developing social responsibility projects (Isbank,
2016).
VakıfBank defines all people, institutions and organizations that are
affected by its products and services and can play an active role in
achieving the Bank’s strategic objectives as stakeholders. VakıfBank
develops its sustainability strategy and social responsibility activities in
line with the views and expectations of stakeholders and regularly
communicates with them through various channels. Moreover, VakıfBank
is constantly working to create value by getting quickly into action in line
with the feedback of the key stakeholders located in the centre of the
sustainability strategy (VakıfBank, 2016).
Garanti Bank takes advantage of the feedback in order to identify
strategically important problems with its stakeholders and also to center
upon the most relevant sustainability subjects for the Bank and its
stakeholders. In addition to this, it had an interview countless strategic
customers so as to determine their expectations and needs from Garanti
Bank and the banking sector. Based on its customers feedback, Garanti
Bank brought up to date sustainability strategy to educate its customers on
the notion sustainability (Garanti Bank, 2016).
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5. Conclusions
The present study revealed that more than 40% of CSR activities are
carried out in environmental conservation and all banks primarily
emphasize this area. As stated previously; shareholder theory, stakeholder
theory and institutional theory play a significant role on environmental
conservation practises of banks. Furthermore, traditional philanthropy
approach and the society’s expectations from banks may be the reason
behind it. Following environmental conservation activities, a major part of
social responsibility practises are implemented about stakeholders. As it is
seen from the Table 4, all banks pay special attention stakeholder-oriented
activities. This can be attributed to stakeholder theory.
On the other hand, Table 5 gives a general assessment about banks’
social responsibility activities. It is observed that Isbank implemented 1510
CSR activities, VakıfBank carried out 1628 practises and Garanti Bank
fulfilled 1976 social responsibility activities in total. According to the
study results, there are not important differences between Isbank and
VakıfBank regarding the fulfilment of their social responsibilities. Garanti
Bank implemented more CSR practises and therefore it reached more
people in comparison with other banks. This may be attributed to
philanthropy approach and local limitations in Turkish business
environment.
Due to the traditional and religious factors, philanthropy has been a
quite dominant behavior in Turkey. Even though there is a transition from
philanthropic activities to CSR practises, some Turkish businesses still
continue this tradition. Companies either implement philanthropic
activities and CSR practises at the same time or they limit their activities
to philanthropic ones (Bilgehan, 2012). Local community development
stays as a priority on their agenda. Hence, social responsibility activities of
Turkish banks are restricted to local borders. From this point of view, it
can be said that Garanti Bank attached particular importance to social
responsibility activities as it is a foreign bank.
6. Limitations and Recommendations
This study has a number of shortcomings. First of all, the sample was
made use of BIST 30 Index in this study. As majority of companies carry
on their activities in banking industry (Table 1), CSR practises of banks
were examined within the study. In this context; one private bank (Isbank),
one national bank (VakıfBank) and one foreign bank (Garanti Bank) were
selected from six banks within BIST 30 Index so as to analyze and compare
their social responsibility activities. For this reason, the sample of research
was composed of only three banks. Second, conclusions of this study were
drawn based on the data for the second quarter of year 2016 (April - June).
There are four index periods for BIST 30 Index which consist of January-
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March, April-June, July-September and October-December (Borsa
İstanbul, 2016). This study solely focused on CSR activities of banks
which are included in BIST 30 Index as of the second quarter of year 2016.
Recommendations for future studies aim to contribute researchers and
future studies. From this point of view, a number of recommendations can
be given. First of all, a similar study of this thesis can be done using
different samples or populations. This study analyzed and compared CSR
practises of banks in BIST 30 Index. Therefore, the sample of research
consists of only three banks. In the future, CSR activities of other firms
which are operating in different industries within BIST 30 Index could be
analyzed. Second, conclusions of the study were drawn based on the data
for the second quarter of year 2016 (April - June). This study solely focused
on CSR activities of banks which are included in BIST 30 Index as of the
second quarter of year 2016. However, social responsibility activities of
banks can be analyzed for other periods and years so as to reveal the exact
CSR practises of banks.
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TÜRKİYE’DE ZAMAN KULLANIMININ ANALİZİ
Analysis of Time Use in Turkey
M. Çağlar ÖZDEMİR*
Giriş
Modern yaşamın belki de en çarpıcı özelliği zamana ilişkin algıda
meydana getirdiği değişikliktir. Zaman kullanımı modern yaşamla birlikte
mekândan ayrışmış hatta aynı anda birden fazla insanın etkileşim alanına
dönüşmüştür. Giddens bu oluşumu zaman-uzam ayrışması olarak
tanımlar.1 Bu kavramla anlatılmaya çalışılan, modern öncesi toplumlarda
zamanın mutlaka bir mekânla ilişkilendirildiği ancak modern toplamlarda
bu bağın zayıflayarak mekânsın zaman kullanımlarının mümkün
olduğudur (örneğin sosyal medyada zaman geçirmek).2 Ölçülebilir,
mekândan bağımsızlaşmış ve standartlaştırılmış zaman, bu nedenle
modern yaşamın en ayırt edici özelliklerinden biri olarak tanımlanır.3
Aşırı dinamizmi içeren modern yaşam içinde zaman, hızlı bir
koşuşturma halinde tükenmektedir. Bu hızlı tüketişin asli unsurunu ise para
kazanma güdüsü oluşturur. Çalışma Ekonomisi disiplini içinde önemli bir
yere sahip olan boş zaman kullanımı ve çalışma kararında da bu durum öne
çıkar.4 Elbette para dışı unsurlar da dikkate alınmakla birlikte (evde çocuk
veya yaşlı bakımı, hobilere ayrılan zaman, bireysel tercihler vb.) esasen
modern toplumlarda boş zaman kullanımının kısılması ve çalışma
sürelerinin artırılması tercihi çoğunlukla refah düzeyini yüksek oranda
etkileyen parasal nedenlere bağlıdır.5 Modern toplumda kapitalist
dünyasında boş zaman kullanımı çoğunlukla verimlilik ve verimsizlik
determinantında değerlendirilir. Örneğin her ne sebeple olursa olsun boş
(Doç. Dr.); Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü, cozdemir@sakarya.edu.tr
Çalışmanın genel çerçevesi, Paris’te düzenlenen IV.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar
Sempozyumunda 27 Nisan 2018’de salon C’de sunulmuştur. Sunum esnasında
dinleyicilerden alınan geri dönüşler, çalışmanın genişletilmesi ve ilgili istatistiklerin daha
derinlemesine yorumlanmasına katkıda bulunmuştur.
1 Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
2012, s.24.
2 George Ritzer, Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, De Ki Basım Yayın, 2013, s.550
vd.
3 Anthony Giddens-Christopher Pierson, Modernliği Anlamlandırmak, Çev. Serhat
Uyurkulak ve Murat Sağlam, Alfa Kitabevi, İstanbul 2001, s.75 vd.
4 Thorstein Bunde Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi: Kurumların İktisadi İncelemesi, Çev.Eren
Kırmızıaltın-Hüsnü Bilir, 1.Baskı, Heretik Yayınları, 2015.
5 Jeffrey Grogger-Charles Michalopoulos, “Welfare Dynamics under Time Limits,”
Journal of Political Economy, V.111, June 2003, s.535.
*
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zamanı çalışmaya tercih eden kimseler çalışanlara göre daha verimsiz
olarak algılanır.6 Kısmen iradi işsizlik olarak da tanımlanabilecek boş
zaman kullanımı anaakım iktisat ideolojileri için yararsız görülürken
eleştirel iktisat çerçevesinde ise insani hatta temel hak olarak
görülebilmektedir.7 Daha da ötesi, zamanını kullanma hakkı elinden
alınmış modern insanın köleleştiği ve zaman üzerindeki hakların yeniden
kazanılması için yeni bir toplum inşası gibi tartışmalar eleştirel iktisadın
ilgi alanı içinde yer alır.8
Bu çalışma, Türkiye’de zamanın belirli parametreler çerçevesinde nasıl
kullanıldığına ilişkin TÜİK istatistiklerinin analizini içermektedir. 24
saatlik zaman dilimi içinde yemek ve diğer kişisel bakım, istihdam, eğitim,
hanehalkı ve aile bakımı, gönüllü işler ve toplantılar, sosyal yaşam ve
eğlence, spor, hobiler ve oyunlar, TV izleme-radyo ve müzik dinleme,
ulaşım ve uyku gibi toplam 11 faaliyete harcanan zaman istatistikleri
incelenmiştir. İlgili TÜİK istatistikleri içerik analizine tabi tutulmuş ve
istatistiklere ilişkin çıkarsamalar ve yorumlar yapılmıştır. Ancak
çıkarsamalar ve yorumlar doğrudan TÜİK istatistikleri ve Zaman Kullanım
araştırmasına dayandırıldığından, değerlendirmelerin ve yorumların
objektif yönü kuvvetli sübjektif yönü zayıftır. Çalışmada, zaman
kullanımına ilişkin geniş bir teorik çerçeveye yer verilmeden, gerekli tanım
ve kapsam yapıldıktan sonra doğrudan konuya ilişkin verilerin analizine
geçilmiştir. Çalışmanın yazarı, zaman kullanımına ilişkin felsefi,
sosyolojik, psikolojik ve iktisadi alanlarda önemli ölçüde akademik
çalışmanın olduğunun farkındadır. Ancak bu çalışmanın kapsamı gereği
geniş teorik açıklamalardan bilinçli olarak kaçınılmıştır.
Esas olarak iki ana kısımda yapılandırılan makalenin ilk kısmı tanım ve
kapsama ayrılmıştır. Burada, incelenen istatistiklerde kullanılan tanımlar
TÜİK metaveri tabanı çerçevesinde tanımlanmıştır. Ardından çalışma
kapsamında kullanılan istatistiklerin yapısı ve veri toplama tekniği
hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci kısımda ise zaman kullanım
istatistiklerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kısım iki alt başlığa
ayrılmıştır. İlk alt başlık, “faaliyet odaklı zaman kullanım analizlerini”
içermektedir. İkinci alt başlıkta ise günlük işlerin yoğunluğu, zaman
geçirmek istenen faaliyetler olmasına rağmen çeşitli nedenlerle imkân
bulunamaması, hafta sonu faaliyetler, yaşlı veya aile bakımına ayrılan

6

Yoram Weiss, Work and Leisure: A History of Ideas, May 2008, s.6.
Robart R. Wolff- Stephen Alvin Resnick, Çatışan İktisadi Teoriler, Neoklasik, Keynesçi
ve Marksçı, Çev. C.Evren, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, s.20 vd.; Paul Lafargue,
Tembellik Hakkı, Çev. İpek Söylemez, 1. Baskı, Karbon Kitabevi. 2018.; Bertrand Russell,
Aylaklığa Övgü, Çev. Mete Ergin, Cem Yayınları, 1999.
8 Jean Chesneaux, Zamanı Yaşamak Geçmiş, Şimdiki Zaman, Gelecek: Bir Siyasal Diyalog
Denemesi, Çev.Münir Cerit, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2015, s.37 vd.
7

M. Çağlar Özdemir | 295

süreler gibi konuları kapsayan “diğer zaman kullanım analizleri” yer
almaktadır. Son olarak bulgular değerlendirilerek çalışma tamamlanmıştır.
1. Tanımlar ve kapsam
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zaman Kullanımı istatistikleri, 11
faaliyet düzeyinde kadın erkek ayrımında 2014-2015 dönemine ait veriler
sunmaktadır. Zaman kullanım istatistikleri, kişilerin gün boyunca (24 saat)
zamanlarını nasıl kullandıklarına ilişkin bilgiler vermektedir. İstatistikler:
-

-

Cinsiyet, yaş grubu, çalışma durumu vb. karakteristiklere göre
çeşitli nüfus gruplarında zaman kullanımı konusunda oluşan
farklılıkların belirlenmesi,
Ulusal hesaplarda gayri safi yurtiçi hâsıla tahminlerinin
geliştirilmesine yardımcı olacak verilerin elde edilmesi,
Zaman kullanımı konusunda uluslararası karşılaştırılabilir
nitelikte veriler elde edilmesi amacını taşımaktadır.

İlgili istatistiklerle 2014-15 dönemi için TÜİK tarafından bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. TÜİK araştırmasının, bu çalışmanın yapıldığı 2018
dönemi için güncellenmiş formatı bulunmamaktadır. Bu çalışma TÜİK’in
veri sağladığı son istatistikler çerçevesinde geliştirilmiştir.
1.1. Tanımlar
İstatistiklerin oluşturulmasında TÜİK tarafından; hanehalkı, hanehalkı
sorumlusu, birey, konut ve ortalama faaliyet süresi gibi kavramlar
kullanılmıştır.
Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı
konutta veya aynı konutun bir bölümünde yaşayan, aynı kaptan yemek
yiyen, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine
katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.
Hanehalkı Sorumlusu: Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve
hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye
sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu yetişkin hanehalkı
üyesidir.
Birey: Toplumu oluşturan ve toplumla anlam kazansa da bağımsız,
kendi başına bir varlığı ve kimliği olan insandır. Araştırmada hanehalkı
üyesi olup 18 ve daha yukarı yaştaki kişiler birey olarak kabul edilmiştir.
Konut: Hanehalkının ikametine ayrılmış yapılardır.
Ortalama Faaliyet Süresi: Herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı
toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeridir. Bu süre, 10 ve daha
yukarı yaşta olan tüm kişiler ve tüm yıl (tatil dönemlerinin yanı sıra iş
günleri ve hafta sonları) üzerinden alınan ortalamadır.
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İstihdam faaliyeti: İşte geçirilen zamana ek olarak iş arama gibi
istihdama ilişkin diğer faaliyetleri de içermektedir. Bu doğrultuda
çalışmayan kişilerin iş arama ile ilgili yaptıkları faaliyetler de burada
kapsanmaktadır.
Çalışan: Son hafta içinde ayni veya nakdi bir gelir elde etmek amacıyla
ücretli ya da ücretsiz olarak bir saat bile olsa çalışan, gelir getirici bir işle
bağlantısı olan fertler veya son hafta içinde çalışmamış olmakla birlikte,
geçici olarak çalışmadığı bir işi, başında bulunmadığı bir işyeri olan fertleri
ifade eder.
Çalışmayan: Son hafta içinde ayni veya nakdi bir gelir elde etmek
amacıyla ücretli ya da ücretsiz olarak bir saat bile olsa çalışmayan, gelir
getirici bir işle bağlantısı olmayan fertler veya son hafta içinde çalışmamış
olmakla birlikte, geçici olarak çalışmadığı bir işi, başında bulunmadığı bir
işyeri olmayan fertleri ifade eder.
Yaşlı Bakanlar: Son dört ay boyunca yaşlılık ile ilgili sorun veya
hastalıklar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlı birine ücretsiz bakım
veya yardımda bulunanlar kapsanmaktadır.
Kişisel bakım: Uyku, yeme ve diğer kişisel bakımları ifade eder.
Eğitim: Belirlenmemiş eğitim öğretim faaliyetleri (açık yazılmayan
faaliyetler), okul veya üniversite ve eğitime harcanan boş zamanı ifade
eder.
Hanehalkı ve Aile Bakımı: Belirlenmemiş hanehalkı ve aile bakımı,
gıda yönetimi, hane bakımı, kumaş üretimi ve bakımı, bahçe işleri ve
hayvan bakımı, inşaat ve tamiratlar, alışveriş ve hizmetler, hanehalkı
yönetimi, çocuk bakımı ve yetişkin bir aile ferdine yardımı ifade eder.
Gönüllü İşler ve Toplantılar: Sosyal yaşam, eğlence ve kültür,
dinlenme ve tatili (boş zaman) ifade eder.
Spor ve Doğa Sporları: fiziksel egzersiz, üretime yönelik egzersizler ve
sporla bağlantılı faaliyetleri ifade eder.
Hobiler ve Oyunlar: sanat ve hobiler, programlama ve oyunlarda
geçirilen zamanları ifade eder.
TV izleme, radyo ve müzik dinleme, vb: Okuma, TV, video ve DVD,
radyo ve müzik dinleme faaliyetlerini ifade eder.
Ulaşım ve Belirlenmemiş Zaman Kullanımı: Diğer veya belirlenmemiş
seyahat, işe/işten yapılan seyahat, okuldan/üniversiteden yapılan seyahat,
alışveriş/çocuk bakımı/hanehalkı bakımı ile ilgili seyahat, gönüllü işler ve
toplantılarla ilgili seyahat, sosyal yaşamla ilgili seyahat, diğer boş zamanla
ilgili seyahat, yer değiştirme amaçlı seyahat, ZKA günlüğü
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doldurma/belirlenmemiş boş zaman faaliyetleri/diğer belirlenmemiş
zaman kullanımını içerir.9
1.2. Kapsam
Çalışmada kullanılan TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri; Hanehalkı
fertlerinin günlük faaliyetlerinin sınıflanmasında EUROSTAT tarafından
zaman kullanım araştırması için önerilen günlük faaliyet sınıflaması
(HETUS Activity Coding List) ve istihdam edilenlerin ekonomik
faaliyetini sınıflamak amacıyla “Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik
Faaliyetlerin istatistiksel Sınıflaması” (EFIS, 2. Rev.) çerçevesinde TÜİK
tarafından üretilmiştir. Meslek sınıflaması için de “Uluslararası Standart
Meslek Sınıflaması“ (USMS,08) kullanılmıştır.
TÜİK İstatistiki araştırma kapsamına, Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde bulunan tüm yerleşim yerleri dâhildir. Bu çerçevede Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan kurumsal olmayan sivil nüfus
içindeki tüm hanehalkı fertleri kapsam içinde alınmıştır. Kurumsal nüfus;
üniversite öğrenci yurdu, huzurevi, yetiştirme yurdu ve hapishanede
bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenlerdir.
Çalışmada kullanılan veriler, belirlenen örnekleme yöntemine göre
seçilen hanehalklarından TÜİK tarafından toplanmıştır. Hanehalkı soru
kâğıdı, hane hakkında bilgi verebilecek 18 ve üzeri yaştaki bir hanehalkı
ferdi ile görüşülerek hanedeki 10 ve üzeri yaştaki fertlerin günlük zaman
tüketimlerini içermektedir. Haftalık Çalışma Çizelgesine ilişkin veriler ise
15 ve daha yukarı yaştaki çalışan fertleri kapsamaktadır.
Çalışma kapsamında analize tabi tutulan kapsam; yemek ve diğer
kişisel bakım, istihdam, eğitim, hanehalkı ve aile bakımı, gönüllü işler ve
toplantılar, sosyal yaşam ve eğlence, spor, hobiler ve oyunlar, TV izlemeradyo ve müzik dinleme, ulaşım ve uyku gibi toplam 11 faaliyeti
içermektedir. Faaliyetler cinsiyete, gelir grubuna, çalışma ve eğitim
durumuna, medeni duruma ve yaş gruplarına göre sınıflandırılmıştır.
2. Zaman Kullanım İstatistiklerinin Analizi
Çalışmada, zaman kullanım istatistiklerinin analizi iki alt başlık altında
sınıflandırılmıştır. İlk alt başlık, faaliyet odaklı zaman kullanım
analizlerini içermektedir. Bu kapsamda, faaliyet türlerinin cinsiyete, gelire,
çalışma durumuna, eğitime, medeni duruma, yaş gruplarına göre
değerlendirmeler yapılmıştır. İkinci alt başlıkta ise TÜİK Zaman Kullanım
Araştırması kapsamında yapılandırılan soru formu çerçevesinde diğer
zaman kullanım analizlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda zaman
kullanımları; Günlük işlerin yoğun olma durumuna göre, hafta içi zamanı
TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri, Metaveri; Zaman Kullanım Araştırması-ZKAhakkında genel açıklamalar.
9
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yeterli olmayanların en çok zaman geçirmek istedikleri faaliyetlere göre,
spor, sosyal yaşam, eğlence, hobi vb. serbest faaliyetlere göre ve yaşlı
bakımına ayrılan zamana göre üretilen istatistikler kapsamında
değerlendirilmiştir.
2.1. Faaliyet Odaklı Zaman Kullanım Analizleri
Faaliyet türlerinin cinsiyete, gelire, çalışma durumuna, eğitime, medeni
duruma, yaş gruplarına göre değerlendirildiği bu alt başlıkta en fazla ve en
az zaman ayrılan faaliyetler, hem tablolar hem de grafikler şeklinde
hazırlanmıştır. Grafikler, okuyucunun zaman kullanımı ile ilgili görsel bir
fikre sahip olması için tasarlanmasına rağmen çok bileşenli veriler
nedeniyle yeterince açıklayıcı görsele sahip değillerdir. Bu nedenle
çalışmadan grafikler çıkarılmış ve sadece tablolardaki veriler kullanılarak
analizler yapılmıştır.
2.1.1. Faaliyet türü ve cinsiyete göre kişi başına ortalama faaliyet
süresi, 2014-2015
TÜİK sınıflandırmasında faaliyet türleri yemek, istihdam, eğitim gibi
on bir genel nitelikli başlıkta toplanmıştır. 24 saatlik zaman dilimi içinde
her bir faaliyete ayrılan zaman TÜİK tarafından ölçülmüş ve
paylaştırılmıştır.
Tablo 1. Faaliyet türü ve cinsiyete göre kişi başına ortalama faaliyet
süresi, (2014-2015)
Faaliyetler

Erkek

Kadın

Toplam

Yemek ve diğer kişisel bakım

02:46

02:43

02:45

İstihdam

03:58

01:09

02:33

Eğitim

00:45

00:47

00:46

Hanehalkı ve aile bakım

00:51

04:17

02:35

Gönüllü işler ve toplantılar

00:34

00:51

00:43

Sosyal yaşam ve eğlence

01:46

01:54

01:50

Spor ve doğa sporları

00:16

00:06

00:11

Hobiler ve oyunlar

00:31

00:12

00:21

TV izleme, radyo ve müzik dinleme, vb.

02:23

02:18

02:20

Ulaşım ve belirlenmemiş zaman kullanımı

01:20

00:47

01:03

Uyku

08:44

08:52

08:48

Toplam (Saat)

24:00

24:00

24:00

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Gün içinde en fazla zamanın doğal olarak uykuya harcandığı
görülmektedir (8:48 saat). Erkekler uykuda ortalama 8:44 saat geçirirken
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kadınlar 8:52 saat geçirmektedir. İkinci en fazla zaman yemek ve diğer
kişisel bakıma harcanmaktadır (2:45 saat). Erkekler yemek ve diğer kişisel
bakıma (2:46 saat) kadınlardan (2:43 saat) daha fazla zaman
harcamaktadır. Anlaşılan odur ki Türkiye’de hanehalkı ve aile bakımına
kadınlar (4:17 saat) erkeklerden (00:51 saat) yaklaşık 5 saat daha fazla
zaman harcamaktadır. Ancak erkeklerin (3:58 saat) kadınlardan (1:09 saat)
yaklaşık 3,5 kat daha fazla istihdamda zaman geçirdiği görülmektedir.
Buna rağmen erkekler TV izleme, radyo ve müzik dinlemeye (2:20 saat)
kadınlardan (2:18 saat) daha fazla zaman harcanmaktadır. Hem erkekler
hem de kadınlar için en az zaman ayrılan faaliyet spor ve doğa sporlarıdır
(0,11 saat). Buna rağmen erkeklerin kadınlara göre 4 kat fazla spor yaptığı
görülmektedir.
2.1.2. Faaliyet türü ve hanehalkının aylık gelir grubuna göre kişi
başına ortalama faaliyet süresi, 2014-2015
Gelir seviyesi ile istihdama harcanan süre arasında çalışma kararı-boş
zaman kullanımı teorisi gereği yüksek oranda ilişki bulunmaktadır. Emek
arz eğrisi geriye kıvrılmadığı sürece çalışılan süre arttıkça gelir de
artacaktır. Bunun tam tersi de doğrudur.
Tablo 2. Faaliyet türü ve hanehalkının aylık gelir grubuna göre kişi
başına ortalama faaliyet süresi, (2014-2015)
Faaliyetler

0–
1.080

1.081–
1.550

1.551 –
2.170

2.171 –
3.180

3.181 +

Toplam

Yemek ve diğer kişisel bakım

02:49

02:47

02:43

02:42

02:43

02:45

İstihdam

01:41

02:16

02:41

03:00

03:27

02:33

Eğitim

00:50

00:44

00:46

00:47

00:41

00:46

Hanehalkı ve aile bakım

02:55

02:46

02:31

02:22

02:14

02:35

Gönüllü işler ve toplantılar

00:56

00:46

00:43

00:37

00:27

00:43

Sosyal yaşam ve eğlence

02:07

01:55

01:46

01:41

01:33

01:50

Spor ve doğa sporları

00:10

00:12

00:09

00:11

00:13

00:11

Hobiler ve oyunlar

00:14

00:19

00:22

00:24

00:30

00:21

TV izleme, radyo ve müzik
dinleme, vb.

02:26

02:20

02:23

02:16

02:15

02:20

Ulaşım ve belirlenmemiş zaman
kullanımı

00:51

01:01

01:04

01:09

01:16

01:03

Uyku

08:56

08:50

08:47

08:45

08:38

08:48

Toplam (Saat)

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Gelir seviyesi 0 - 1 080 TL arasında bulunan kişiler istihdama 1:41 saat
harcarken gelir seviyesi 3.181 TL ve üzerinde olan kişilerin istihdamda
3:27 saat geçirdiği görülmektedir. Ancak gelir seviyesi düşük de olsa,
yemek ve diğer kişisel bakımlara yaklaşık zaman harcanmaktadır (düşük
gelir 2:49 saat, yüksek gelir 2:43 saat). Aynı şekilde TV izleme, radyo ve
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müzik dinleme gibi faaliyetlere de benzer zaman harcandığı görülmektedir
(düşük gelir 2:26 saat, yüksek gelir 2:15 saat). Gelir seviyesi yükseldikçe
sosyal yaşam ve eğlenceye ayrılan zaman azalmaktadır (düşük gelir 2:07
saat, yüksek gelir 1:33 saat). Ancak gelir seviyesinin yükselmesi spor
faaliyetini olumlu etkilemektedir. Buna karşın gelirleri 1.551-2.170 TL
arasında olan kişiler bir üst gelir seviyesine çıkıncaya kadar spora daha
fazla zaman ayırmakta, ardından keskin bir düşüş olmaktadır. Gönüllü işler
ve bu tür toplantılara ise en düşük gelirliler daha fazla zaman ayırmaktadır.
Zamanını istihdama harcamayanlar gönüllü işlere yönelebilmektir. Aynı
şekilde zamanın istihdama harcanmadığı durumda gelir düşük olsa da
sosyal yaşam ve eğlenceye daha fazla zaman ayrılabilmektedir.
2.1.3. Faaliyet türüne, cinsiyete ve çalışma durumuna göre kişi
başına ortalama faaliyet süresi, 2006, 2014-2015
Çalışan ve çalışmayan grup için ayrıştırıcı faaliyet istihdamdır. Bu
nedenle diğer faaliyet dağılımları, çalışanlar için istihdamdan arta kalan
zamanda yapmış oldukları ve çoğunluğu zorunlu faaliyetlerle
sınırlanmışken çalışmayanların zaman harcadıkları faaliyetlerde
gönüllülük esaslı veya ve serbest zaman kullanımlı faaliyetlerin etkin
olması doğaldır.
Tablo 3. Faaliyet türüne, cinsiyete ve çalışma durumuna göre kişi başına
ortalama faaliyet süresi, (2014-2015)
Çalışan
Faaliyetler

Çalışmayan

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Genel
Ort.

Yemek ve diğer kişisel
bakım

02:45

02:37

02:43

02:53

02:47

02:49

02:46

İstihdam

06:25

04:32

05:52

00:22

00:04

00:10

02:48

Eğitim

00:04

00:07

00:05

01:05

00:34

00:44

00:26

Hanehalkı ve aile bakım

00:46

03:31

01:34

01:07

04:59

03:47

02:45

Gönüllü işler ve toplantılar

00:26

00:32

00:28

00:58

01:03

01:02

00:46

Sosyal yaşam ve eğlence

01:28

01:28

01:28

02:33

02:09

02:16

01:54

Spor ve doğa sporları

00:08

00:04

00:07

00:24

00:05

00:11

00:09

Hobiler ve oyunlar

00:19

00:08

00:16

00:43

00:08

00:19

00:17

TV izleme, radyo ve müzik
dinleme, vb.

01:55

01:36

01:49

03:14

02:29

02:43

02:18

Ulaşım ve belirlenmemiş
zaman kullanımı

01:29

01:05

01:22

01:08

00:40

00:48

01:04

Uyku

08:11

08:15

08:12

09:27

08:58

09:07

08:41

Toplam (Saat)

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Uykuya ayrılan zaman genel faaliyetlerin dışında tutulmasına rağmen,
çalışan ve çalışmayanlar arasında uykuya harcanan zamanın ayrımı merak
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edilebilir. Bu kapsamda çalışmayanların (8:41 saat), çalışanlardan (8:12
saat) günlük yaklaşık yarım saat daha fazla uyuduğu görülmektedir.
Çalışan/çalışmayan ayrımında en önemli etkiyi oluşturan istihdam
faaliyetinde çalışanların günlük 5:52 saatini istihdamda geçirdikleri
görülmektedir. Erkekler istihdama 6:25 saat harcarken, kadınlar 4:32 saat
harcamaktadır. Erkekler kadınlara göre yaklaşık %41,5 daha fazla
çalışmaktadır. Çalışmayan kişilerde ise en fazla zamanın hanehalkı ve aile
bakımına harcandığı görülmektedir (3:47 saat). Çalışmayan kadınlar
hanehalkı ve aile bakımına (4:59 saat), erkeklerden (1:07 saat) yaklaşık 4,5
kat daha fazla zaman ayırmaktadır. Çalışan kişiler hanehalkı ve alile
bakımına ancak 1:34 saat ayrılabilmektedir. Çalışan kadınlar bu faaliyete
3:31 saat harcarken erkekler sadece 0:46 saat harcamaktadır (kadınlar
erkeklerden yaklaşık 4,6 kat daha fazla zaman harcıyor).Türkiye’de
kadınlar çalışsa da çalışmasa da hanehalkı ve aile bakımına erkeklerden
ortalama 4,5 kat daha fazla zaman harcamaktadır.
2.1.4. Faaliyet türüne, cinsiyete ve eğitim durumuna göre kişi
başına ortalama faaliyet süresi, 2014-2015
Eğitimle boş zaman kullanımı arasında belirgin bir korelasyon bulunur.
Normalde eğitim seviyesi arttıkça boş zaman azalır. Bu durum yukarıdaki
tablo verilerine göre de benzer bir eğilim içindedir. Ancak belirli bir eğitim
ve gelir seviyesi eşiğine ulaşıldığında bu kez emek arz eğrisi geriye doğru
kıvrılmaya başlar. Yüksek eğitimli ve gelirli kişiler bir süre sonra daha
fazla kazanç tekliflerine duyarsız kalıp boş zaman kullanmayı tercih
edebilir. Elbette boş zaman tercihinin yapılan iş ve yaşanan ortam ile
yüksek düzeyde ilişkili olduğunu da belirtmek gerekir.
Tablo 4. Faaliyet türüne, cinsiyete ve eğitim durumuna göre kişi başına
ortalama faaliyet süresi, (2014-2015)

Toplam
02:42

00:15

00:29

00:21

01:02

03:36

02:07

04:07

Kadın
02:43

00:35
02:19

03:01

Erkek
02:42

00:44
04:21

04:56

Toplam
02:42

00:29
00:50

03:38

Kadın
02:42

01:24
02:04

01:42

Erkek
02:41

01:38
03:47

05:02

Toplam
02:43

01:13
00:42

02:39

Kadın
02:42

00:47
02:47

01:06

Erkek
02:43

00:46
04:41

03:53

Toplam
02:45

00:47
00:51

02:17

Kadın
02:40

00:28

Hanehalkı ve
aile bakım

03:24

00:55

Erkek
02:50

Eğitim

00:19

03:40

Toplam
02:52

Y.Okul,
Fak.Y.Lisans,
Dok.

04:20

00:43

Kadın
02:50

Lise veya
Mesleki Lise

00:51

00:23

İlköğretim/Orta
veya Mesleki
Ok.

İlkokul

00:59

İstihdam

02:58

Yemek ve
diğer kişisel
bakım

01:35

Faaliyetler

Erkek

Bir okul
bitirmedi

00:26
01:29
00:13
00:32
02:11
08:21
24:00

01:25

00:19
01:28
00:10
00:21
02:04
08:27
24:00

01:15

00:31
01:29
00:15
00:39
02:16
08:17
24:00

01:32

00:26
01:36
00:10
00:27
02:11
08:35
24:00

01:16

00:26
01:41
00:06
00:17
02:11
08:46
24:00

00:59

00:25
01:32
00:13
00:34
02:11
08:28
24:00

01:29

00:25
01:44
00:12
00:29
02:17
08:52
24:00

01:07

00:30
01:45
00:05
00:15
02:20
08:55
24:00

00:53

00:21
01:43
00:17
00:40
02:15
08:50
24:00

01:18

00:50
01:51
00:11
00:17
02:25
08:46
24:00

01:00

00:57
01:51
00:05
00:11
02:18
08:46
24:00

00:44

00:42
01:51
00:17
00:22
02:31
08:46
24:00

01:16

01:19
02:24
00:09
00:10
02:31
09:20

00:34

01:27
02:24
00:04
00:04
02:25
00:26

24:00

09:39

Toplam
(Saat)

09:12

02:24
00:23

Uyku

24:00

TV izleme,
radyo ve
müzik
dinleme, vb.
Ulaşım ve
belirlenmemiş
zaman
kullanımı

24:00

Hobiler ve
oyunlar

00:25

Spor ve doğa
sporları

02:46

Sosyal yaşam
ve eğlence

00:57

Gönüllü işler
ve toplantılar

00:59
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Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Türkiye’de okul bitirmeyenler (9:20 saat), eğitimli gruptan (Y.Okul,
Fakülte, Y.Lisans veya Doktora mezunları) (8:21 saat) günde yaklaşık
%22 daha fazla uyumaktadır. Eğitim durumu yükseldikçe, ilköğretim, orta
veya mesleki okul mezunları hariç, uykuya ayrılan zaman azalmaktadır
(9:20, 8;46, 8:52, 8:35, 8;21). Okul bitirmeyenlerin en fazla zaman
harcadıkları bir diğer faaliyet hanehalkı ve aile bakımıdır (3:24 saat).
Yüksek eğitimliler ise uykudan sonra en fazla zamanı istihdama
ayırmaktadır (4:07 saat). Eğitim seviyesi arttıkça istihdama ayrılan zaman
artmaktadır (0:43, 2:17, 2:39, 3:38 ve 4:07 saat). Okul bitirmeyenler diğer
eğitim gruplarına göre sosyal yaşam ve eğlenceye daha fazla zaman
ayırmaktadır (2:24, 1:51, 1:44, 1:36 ve 1:29 saat). Yine okul bitirmeyenler,
gönüllü işlere de diğer eğitim gruplarından daha fazla zaman ayırmaktadır
(1:19, 0:50, 0:25, 0:26 ve 0:26 saat). Bu durum eğitimsiz grubun kendine
ve yaşama daha fazla zaman ayırdığını göstermektedir.
Her eğitim grubunun spora çok düşük bir zaman ayırdığı ve eğitimin
spora ayrılan zamana büyük bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir
(0:09, 0:11, 0:12, 0:15 ve 0:13 saat). Bu durum ülkedeki spor yapma
kültürü ile yakından ilişkilidir. Çok az bir zaman harcanıyor olmasına
rağmen eğitim arttıkça hobilere ve oyunlara ayrılan zamanın arttığı da
gözlemlenmektedir (0:10, 0:17, 0:29, 0:27 ve 0:32 saat).
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2.1.5. Faaliyet türüne, cinsiyete ve medeni duruma göre kişi başına
ortalama faaliyet süresi, 2014-2015
Medeni durum, zaman kullanımında ayırt edici bir özelliğe sahiptir.
Kişilerin evli veya bekâr olması bazı faaliyetlere ayırdıkları zamanı
etkilemektedir. Ancak medeni durumu cinsiyetten bağımsız olarak
değerlendirmek doğru olmaz. Örneğin evli bir kadının, hanehalkı ve aile
bakımına evli bir erkekten yaklaşık 5,7 kat daha fazla zaman harcaması
veya hiç evlenmemiş bir kadının hanehalkı ve aile bakımına aynı
durumdaki bir erkekten yaklaşık 3,4 kat daha fazla zaman ayırması,
toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili bir durumu ortaya koymaktadır.
Tablo 5. Faaliyet türüne, cinsiyete ve medeni duruma göre kişi başına
ortalama faaliyet süresi, (2014-2015)
Hiç evlenmedi

Boşandı

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Eşi Öldü

Erkek

Evli

Yemek
ve
diğer kişisel
bakım

02:40

02:45

02:42

02:51

02:43

02:47

02:45

02:47

02:47

02:46

02:39

02:41

İstihdam

02:52

01:17

02:10

04:48

01:09

02:57

04:35

02:19

03:12

01:03

00:19

00:27

Eğitim

01:54

02:29

02:09

00:01

00:03

00:02

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Hanehalkı ve
aile bakım

00:36

02:03

01:14

00:59

05:38

03:21

01:22

03:28

02:39

01:34

03:13

02:54

Gönüllü işler
ve toplantılar

00:15

00:22

00:18

00:46

00:56

00:51

00:24

00:49

00:39

01:27

01:57

01:52

Sosyal yaşam
ve eğlence

01:36

01:33

01:35

01:49

01:56

01:53

01:49

01:45

01:47

03:03

02:51

02:53

Spor ve doğa
sporları

00:26

00:08

00:18

00:10

00:04

00:07

00:24

00:08

00:14

00:13

00:05

00:06

Hobiler
oyunlar

00:54

00:30

00:43

00:16

00:04

00:10

00:30

00:15

00:20

00:12

00:02

00:04

TV
izleme,
radyo
ve
müzik
dinleme, vb.

02:15

02:30

02:22

02:26

02:07

02:17

02:21

02:20

02:20

03:08

02:45

02:49

Ulaşım
ve
belirlenmemiş
zaman
kullanımı

01:15

00:58

01:08

01:24

00:43

01:03

01:20

01:01

01:08

00:55

00:29

00:34

Uyku

09:11

09:20

09:15

08:24

08:30

08:27

08:21

08:59

08:44

09:34

09:34

09:34

Toplam
(Saat)

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

Faaliyetler

ve

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Türkiye’de hiç evlenmemiş kişiler yemek ve diğer kişisel bakıma
önemli miktarda zaman harcamaktadır (2:42 saat). Ardından en fazla TV
izleme, radyo ve müzik dinleme faaliyeti gelir (2:22 saat). Bu grupta en az
zaman spora ayırılmaktadır (0:18 saat). Evli kişilerin uykudan sonra en
fazla zaman ayırdıkları faaliyet hanehalkı ve ile bakımıdır (3:21 saat).
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Evliler spora 0:07 saat harcarken hobilerine ancak 0:10 saat ayırmaktadır.
Boşanan kişilerin zamanının çoğunu istihdamda geçirmektedir. Boşanan
erkekler (4:35 saat), boşanan kadınlardan (2:19 saat) daha fazla istihdamda
zaman harcamaktadır. Hem boşanan kadınların hem de boşanan erkeklerin
eğitime hiç zaman ayırmadıkları görülmektedir. Eşi ölen kişiler ise en fazla
hanehalkı ve aile bakım ile (2:54), sosyal yaşam ve eğlenceye zaman
ayırmaktadır (2:53 saat). Eşi ölen kişiler TV izleme, radyo ve müzik
dinlemeye 2:49 saat; yemek ve diğer kişisel bakımlara 2:41 saat
ayırmaktadır. Eşi ölenler, boşananlarda olduğu gibi eğitime hiç zaman
ayırmamaktadır. Eşi ölen kişiler, evlenmeyen, evli veya boşanan insanlara
göre daha fazla uyumaktadır (Hiç evlenmeyenler 9:15 saat, evliler 8:27
saat, boşananlar 8:44 saat, eşi ölenler 9:34 saat). Çok az bir zaman
harcanmakla birlikte hiç evlenmeyenler diğer gruplara göre daha fazla
spora zaman ayırmaktadır. Spora en az zaman ayıranlar eşi ölenlerdir (Hiç
evlenmeyenler 0:18 saat, evliler 0:07 saat, boşananlar 0:14saat, eşi ölenler
0:06 saat).
2.1.6. Faaliyet türüne, cinsiyete ve yaş gruplarına göre kişi başına
ortalama faaliyet süresi, 2014-2015
Yaş gruplarının zaman tüketimi için en ayırt edici konumu, bağımlı
olunan dönem ile işgücünden çıkılan dönem olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye’de bağımlı yaş grubu olarak ifade edilebilecek ve kısmen 25 yaşa
kadar uzanan dönemde eğitim faaliyetlerinin yoğunluğu göze
çarpmaktadır. Bunun dışında ekonomik bağımsızlıkla birlikte diğer
faaliyetlerde önemli artışlar olmakla birlikte belirli bir süre sonra eğitime
hiç zaman ayrılmıyor olması üzücü bir tespittir.
Tablo 6. Faaliyet türüne, cinsiyete ve yaş gruplarına göre kişi başına
ortalama faaliyet süresi, (2014-2015)

Toplam

Kadın
02:44

02:49

00:22

01:04

00:00

00:00

Erkek

Toplam

02:56
01:51
00:00

02:47
03:03
00:01

Erkek

Kadın
02:46
01:13
00:02

02:49
04:52
00:01

Kadın

Toplam
02:45
04:01
00:02

Erkek

01:48

02:43

Toplam

00:03

02:47
06:12

Kadın

00:01

02:44
03:56
00:11

Erkek

01:50

02:42

Toplam

00:13

02:47
06:02
00:09

02:44
02:07
01:51

Erkek

Kadın
02:47
01:10
01:54

02:41
03:04
01:47

Kadın
02:37

55+ yaş

00:03

02:35

45-54
yaş

00:08

00:13

Eğitim

35-44
yaş

03:57

02:32

İstihdam

03:46

Yemek ve
diğer
kişisel
bakım

25-34
yaş

03:51

Erkek

Faaliyetler

15-24
yaş

Toplam

10--14
yaş

02:37

03:53
01:49

01:38
02:36

02:37
00:05

00:10
00:09

00:03
02:41

02:59
24:00

00:30
09:10

09:04

24:00

00:47

02:58

01:10
01:25

00:55
01:56

02:36
00:16

00:08
00:12

00:16
03:20

02:24

08:56
24:00

01:08

08:23
24:00

01:07

00:57

05:00
01:08

00:42
01:48

02:04
00:06

00:10
00:20

00:05
02:19

02:29

08:27
24:00

00:45

08:20
24:00

01:28

03:09
00:33
01:37
00:06
00:12
02:01
08:18
24:00

01:10

00:54

05:26
00:41

00:25
01:27

01:47
00:05

00:07
00:17

00:06
01:59

02:02

08:25
24:00

00:52

08:12
24:00

01:29

05:38

03:13
00:24

00:29
01:36

01:31
00:07

00:04
00:08

00:18
01:52

01:52
00:51

24:00

01:11

08:32

08:26

24:00

01:52

00:50
00:19

00:19
01:46

01:26
00:10

00:13
00:35

00:27
01:52

02:13

08:21
24:00

01:30

09:09
24:00

01:06

00:34

03:09
00:23

00:15
01:50

01:42
00:05

00:21
00:52

00:18
02:21

02:06

09:10
24:00

00:55

09:09
24:00

01:17

01:25

01:00
00:14

00:16
01:17

01:14
00:29

00:13
01:12
00:45

00:12
00:48

00:59
02:41

02:44
00:51

00:55

09:45

Toplam
(Saat)

09:48

Uyku

24:00

Ulaşım ve
belirlenme
miş zaman
kullanımı

24:00

TV izleme,
radyo ve
müzik
dinleme,
vb.

01:09

Hobiler ve
oyunlar

02:39

Spor ve
doğa
sporları

00:59

Sosyal
yaşam ve
eğlence

09:51

Gönüllü
işler ve
toplantılar

24:00

Hanehalkı
ve aile
bakım

00:37
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Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Tüm yaş grupları içinde uykuda en fazla zaman geçiren kesim 10-14
yaşındakilerdir (9:48 saat). Ardından 15-24 yaş aralığı (9:09 saat) ve 55 ve
üzeri yaş grubu gelmektedir (9:04 saat). Tüm yaş gruplarında yemek ve
diğer kişisel bakıma harcanan zaman yakındır (2:35; 2:44; 2:44; 2:45; 2:47;
2:49 saat). İstihdama en fazla zaman ayıran yaş grubu 35-44 yaş arasıdır
(4:01 saat). Bu grubu 3:56 saat ile 25-34 yaş grubu takip etmektedir. 45-54
yaş aralığındaki kişiler istihdama ortalama olarak 3:03 saat ayırmaktadır.
15-24 yaş arasındakiler istihdama 2:07 saat ayırırken, 55 ve üzeri
yaşlardakilerin istihdama harcadıkları zaman 1:04 saattir. 10-14 yaş
grubunda istihdama ayrılan zaman 0:08 saat kadardır. Bu kesimde
erkeklerin (0:13 saat) kızlardan yaklaşık 4,3 kat daha fazla çalışmaya
zaman harcadıkları görülmektedir (0:03). Yaş arttıkça eğitime harcanan
zaman azalmakta hatta 55 ve üzeri yaşlarda tamamen tükenmektedir.
Eğitime en fazla zaman ayıran grup 10-14 yaş aralığındadır (3:51 saat). 1524 yaş aralığında ise eğitime ayrılan zaman 1:51 saate düşmektedir. 25-34
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yaş grubunda ise eğitime ayrılan zaman neredeyse yok denecek kadar
azalmaktadır (0:11 saat). Bu durum 35-44 yaş aralığında 0:02 saate; 45-54
yaş aralığında ise 0:01 saate düşmektedir. 25-44 yaş aralığında en fazla
zaman harcanan faaliyet istihdamdır (25-34 yaş 3:56 saat, 34-44 yaş 4:01
saat). Aynı grupta hanehalkı ve aile bakımına da önemli zaman
ayrılmaktadır (25-34 yaş 3:13 saat, 34-44 yaş 3:09 saat). Bu yaş grubunda
ulaşım ve belirlenmemiş zaman kullanımı da diğer yaş gruplarına göre
yüksektir (25-34 yaş 1:11 saat, 34-44 yaş 1:10 saat). Sosyal yaşam ve
eğlenceye en fazla zaman ayıran grup 55 ve üzeri yaşlardakilerdir (2:36s).
2.2. Diğer Zaman Kullanım Analizleri
Günlük işlerin yoğunluğu, zaman geçirmek istenen faaliyetler olmasına
rağmen çeşitli nedenlerle imkân bulunamaması, hafta sonu faaliyetler gibi
konular bu aşamadan sonra analiz edilmiştir. Bu kısımda yaşlı veya aile
bakımına ayrılan süreler de incelenmektedir.
2.2.1. Günlük işlerin yoğun olma durumunun cinsiyete göre
dağılımı, 2014-2015
Günümüzde hemen herkes yoğun olduğunu ifade etmektedir. Hatta
yoğun olduğunu söylemek bir değerlilik, prestij meselesi gibi
algılanmaktadır. Bir şekilde yoğun olduğunu ifade edenler toplumun
%70’ine yakındır. Türkiye genelinde yapılan zaman kullanım araştırması
sonuçları, toplumun ancak üçte birinin hiçbir zaman yoğun olmadığını
ortaya koymaktadır.
Tablo 7. Günlük işlerin yoğun olma durumunun cinsiyete göre dağılımı,
(2014-2015) (%)
Yoğunluk Durumu

Erkek(%)

Kadın(%)

Toplam(%)

Hiçbir zaman yoğun olmuyor

28,5

33,7

31,1

Ayda bir veya daha az yoğun oluyor

13,4

15,4

14,4

Ayda birkaç kez yoğun oluyor

5,0

4,1

4,6

Hafta içi bir-iki gün yoğun oluyor

9,5

9,3

9,4

Hafta içi hergün yoğun oluyor

21,9

14,0

17,9

Hafta sonu yoğun oluyor

1,7

1,8

1,8

Haftanın her günü yoğun oluyor

20,0

21,7

20,8

Toplam (%)

100

100

100

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Hiçbir zaman yoğun olmadığını ifade eden % 31,1’lik bir grup varken,
haftanın her günü yoğun olduğunu ifade eden %20,8’lik bir grup da
bulunmaktadır. Türkiye’de yaşayan kişilerin %17,9’u hafta içi her gün
yoğun olduğunu ifade etmiştir. Buna kaşın hafta sonu yoğun olduğunu
söyleyenler %1,8’dir. Erkekler genel olarak kadınlardan daha yoğundur.
Erkeklerin %21,9’u hafta içi her gün yoğun olduğunu ifade ederken
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kadınlarda bu oran %14 seviyesindedir. Buna karşın haftanın her günü
yoğun olduğunu ifade eden kadınlar (%21,7), erkeklerden (%20) daha
fazladır. Erkeklerin %5’i, kadınların ise %4,1’i ayda bir kaç kez yoğun
olduğunu ifade etmiştir.
2.2.2. Hafta içi zamanı yeterli olmayanlar ve en çok zaman
geçirmek istedikleri faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı, 2014-2015
Zaman yetersizliği, bir takım faaliyetlerin yapılmak istenmesine
rağmen gerçekleştirilememesine neden olabilir. Standardize edilmiş
faaliyetler açısından değerlendirildiğinde hafta için zamanı yeterli
olmayanların daha çok spor, sosyal yaşam ve eğlence gibi faaliyetlere
zaman ayırmak istedikleri ancak bunu başaramadıkları anlaşılmaktadır.
Tablo 8. Hafta içi zamanı yeterli olmayanlar ve faaliyetlerin cinsiyete
göre dağılımı, (2014-2015) (%)
Hafta içi zamanı olmayanlar

Erkek(%)

Kadın(%)

Toplam(%)

25,4

23,6

24,5

Faaliyetler
1

Yemek ve diğer kişisel bakım

8,6

11,7

10,1

2

İstihdam

4,4

4,9

4,6

3

Eğitim

3,9

5,4

4,6

4

Hanehalkı ve aile bakım

5,4

5,4

5,4

5

Gönüllü işler ve toplantılar

1,2

2,3

1,7

6

Sosyal yaşam ve eğlence

21,0

20,0

20,5

7

Spor ve doğa sporları

42,7

39,2

41,0

8

Hobiler ve oyunlar

5,7

4,2

4,9

9

TV izleme, radyo ve müzik dinleme, vb.

4,1

3,2

3,6

10

Ulaşım ve belirlenmemiş zaman kullanımı

2,3

2,8

2,5

11

Uyku

0,9

1,0

0,9

Toplam

100

100

100

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Erkeklerin %25,4’ü, kadınların ise %23,6’sı hafta içi zamanı
olmadığını ifade etmiştir. Hafta içi zamanı olmayıp en çok yapılmak
istenen faaliyet %41 ile spor ve doğa sporlarıdır. Bunu %20,5 ile sosyal
yaşam ve eğlence izlemektedir. En çok zaman harcanan faaliyetlerden
olmasına rağmen yemek ve diğer kişisel bakım faaliyetlerine de yaklaşık
%10’luk ekstra zaman ayırma isteği bulunmaktadır. Kadınlar (%4,9)
yeterli zamanları olsa erkeklerden (%4,4) daha fazla istihdama zaman
ayırmak istediklerini belirtmektedir. Daha fazla çalışmak isteyen kişilerin
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toplamı %4,6 seviyesinde belirmiştir. Bu oran işgücü piyasası temel
kavramlarından biri olan zamana göre yetersiz istihdam oranı hakkında da
bilgi sunmaktadır. En az talep edilen faaliyet %0,9 ile uykudur. Aynı
zamanda gönüllü işler yapma faaliyeti de en az talep edilenler içinde yer
almaktadır (%1,7).
2.2.3. Son dört hafta içinde düzenli olarak yapılan veya katılım
sağlanan sportif faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı, 2014-2015
Hemen herkes zamanı olmadığı için belirli faaliyetleri yapamadığından
şikâyet eder. Ancak yeterli zaman bulunduğunda ise bu faaliyetleri
gerçekleştirmek için yeterince çaba sarfetmez. Buna en güzel örnek sportif
faaliyetlerdir. Yukarıda yapılan değerlendirmelerden de hatırlanacağı
üzere her yaş, eğitim, medeni durum veya cinsiyet açısından en az zaman
ayrılan faaliyet spor ve doğa sporlarıdır. Çalışmayan kişilerin daha fazla
zamanı olmasına karşın bu durum yine de değişmemektedir. Buna karşın
zamanı yeterli olmayanların en fazla yapmak istediği faaliyetin ise yine
spor olduğu görülmektedir. Türkiye’de spor, zamanı olsa da olmasa da
herkesin yapmak istediği ancak yapmadığı bir faaliyettir. Buna rağmen alt
spor dalları açısından zaman harcanan faaliyetleri ayrıştırmak mümkündür.
Tablo 9. Son dört hafta içinde düzenli olarak yapılan veya katılım
sağlanan sportif faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı, (2014-2015) (%)
Faaliyetler

Erkek(%)

Kadın(%)

Toplam(%)

1

Yürüyüş

10,1

9,6

9,9

2

Koşu

3,1

1,2

2,2

3

Bisiklet

2,4

1,3

1,8

4

Yüzme

10,2

0,3

5,2

5

Futbol

1,7

0,3

1,0

6

Voleybol

0,8

1,1

0,9

7

Aletli Spor Faaliyetleri

2,6

1,4

2,0

8

Diğer

1,3

0,6

1,0

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Türkiye genelinde en fazla zaman harcanan spor faaliyetinin yürüyüş
olduğu görülmektedir (%9,9). Erkeklerin (%10,1), kadınlardan (%9,6)
daha fazla yürüyüş yapmaktadır. Yüzme de çok tercih edilen spor
faaliyetleri içindedir (%5,2). Ancak erkekler (%10,2), kadınlardan (%0,3)
çok daha fazla oranda yüzmeye zaman ayırmaktadır (yaklaşık 34 kat). En
az zaman ayrılan spor faaliyeti %0,9 ile voleyboldur. Türkiye genelinde
futbol çok sevilmesine karşın sportif faaliyet olarak futbol oynayanların
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oranı %1 seviyesindedir. Bununla birlikte aletli spor yapanlar futbola
zaman ayıranların iki katı kadardır(%2).
2.2.4. Son dört hafta içinde yapılan veya katılım sağlanan
faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı, 2014-2015
Zaman kullanımında, yaşam tarzı ve içinde bulunulan ortamın sunduğu
genel imkânlar önemli bir yere sahiptir. Elbette aile yapısı ve toplumun
genel kuralları da bu yapıya etki eder. Türkiye, içe kapanık ve dışa açık bir
toplum yapısında dengeli bir konuma sahiptir. Buna rağmen yine de
terazinin içe kapanık yaşam tarzı lehine ağır basma eğiliminde olduğu
ifade edilmelidir. Örneğin en yoğun faaliyetler evde kalıp TV izlemek
veya dışarı çıkılacaksa akraba ziyaretleri yapmak olarak öne çıkmaktadır.
Bunun yanında arkadaş ziyaretleri de önemli yere sahiptir.
Tablo 10. Son dört hafta içinde yapılan veya katılım sağlanan
faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı, (2014-2015) (%)
Faaliyetler

Erkek(%)

Kadın(%)

Toplam(%)

1

Sinemaya gitmek

10,8

8,8

9,8

2

Tiyatroya gitmek

1,6

1,8

1,7

3

Konsere gitmek

2,3

2,1

2,2

4

Resim sergisi, müzeye vb. gitmek

1,3

1,4

1,4

5

Kütüphaneye gitmek

2,8

3,3

3,1

6

Seyirci olarak
katılmak

5,9

1,2

3,5

spor

faaliyetlerine

7

Akraba ziyaretlerinde bulunmak

68,3

71,4

69,9

8

Arkadaş ziyaretlerinde bulunmak

55,1

56,4

55,7

9

Kermese, fuara, festivale vb. gitmek

3,2

3,8

3,5

10

Piknik yapmak

13,6

12,1

12,8

11

Kitap okumak

30,2

38,2

34,2

12

Gazete, dergi vb. okumak

48,8

30,1

39,4

13

TV seyretmek

95,6

93,6

94,6

14

Radyo dinlemek

43,2

36,1

39,6

15

Eğlence
ve
sosyalleşme
(pastane,kahvehane,kafe,bar,taverna vb.)

38,6

19,2

28,8

16

İnternet kafeye gitmek

7,1

1,0

4,0

17

Alışveriş merkezi (AVM) dolaşmak

42,8

38,3

40,5

18

Günübirlik turlar, doğa yürüyüşlerine katılmak

2,3

1,9

2,1

19

Sosyal medyada vakit geçirmek

41,7

26,2

33,9

yerleri

310 | Türkiye’de Zaman Kullanımının Analizi
20

Bulmaca, sudoku çözmek vb. .

15,5

10,6

13,0

21

Örgü örme, yama işi, dikiş, nakış, ahşap
boyama

0,4

24,8

12,7

Diğer

0,3

0,2

0,2

22

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Zaman kullanımı araştırmasına katılan kişilerin en yoğun talep ettikleri
faaliyetin %94,6 ile TV seyretmek olduğu görülmektedir. Erkekler
(%95,6), kadınlardan (%93,6) daha fazla TV seyretmektedir. İkinci yoğun
faaliyet alanı %69,9 ile akraba ziyaretidir. Kadınlar (%71,4), erkeklerden
(%68,3) daha fazla akraba ziyareti yapmaktadır. Araştırmaya katılanların
%40,5’i alışveriş merkezinde (AVM) zaman geçirdiklerini ifade etmiştir.
Erkekler (%42,8), kadınlardan (38,3) daha fazla AVM’de zaman
harcamaktadır. Sosyal medyada zaman geçirenlerin oranı ise %33,9
seviyesindedir. Erkekler (%41,7), kadınlardan (%26,2) sosyal medyada
daha fazla zaman geçirmektedir. Okuma faaliyeti içinde kitap okuma
oranları kadınlarda (%38,2), erkeklere (%30,2) göre daha yüksektir. Ancak
erkekler (%48,8), kadınlardan (%30,1) daha fazla gazete okuyarak zaman
geçirmektedir. En az zaman harcanan faaliyet ise resim sergisi, müze vb
yerlere gitmektir. Erkeklerle (%1,3), kadınların (%1,4) benzer oranda
yaptıkları bu faaliyetin ortalaması %1,4 seviyesindedir.
2.2.5. Sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi, oyun ve kitle iletişim
araçlarına ayrılan faaliyetlerde zamanın cinsiyete ve çalışma
durumuna göre dağılımı, 2014-2015
Sosyal yaşam, eğlence, dinlenme ve tatil gibi faaliyetler hem çalışan
hem de çalışmayan grubun önem verdiği konular içindedir. Buna rağmen
hiç biri TV seyretmenin önüne geçememektedir. Türkiye, aşağıdaki
tabloda da izleneceği üzere TV’ye fazlasıyla bağımlı kitlelere sahiptir.
Tablo 11.Sosyal yaşam ve ilgili faaliyetlere harcanan zamanın cinsiyete
ve çalışma durumuna göre dağılımı, (2014-2015) (%)
Çalışmayan(%)

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Toplam(%)

Erkek

Çalışan(%)

1

Sosyal yaşam

23,6

28,0

24,7

21,8

27,4

25,2

22,7

27,5

25,0

2

Eğlence ve kültür

1,0

1,2

1,0

0,9

0,6

0,7

0,9

0,7

0,8

3

Dinlenme ve tatil
(Boş zaman)

13,7

15,5

14,1

14,2

16,1

15,3

13,9

16,0

14,9

Fiziksel egzersiz

3,2

2,1

2,9

5,4

1,9

3,2

4,2

1,9

3,1

Faaliyetler

4
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Üretim ve sporla
ilgili faaliyetler

0,4

0,2

0,4

0,5

0,1

0,2

0,5

0,1

0,3

6

Sanat ve hobiler

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

7

Programlama

4,4

3,0

4,0

4,0

1,8

2,6

4,2

2,0

3,2

8

Oyunlar

3,5

0,7

2,8

5,9

0,8

2,8

4,7

0,8

2,8

9

Okuma

2,7

4,0

3,1

3,5

3,0

3,2

3,1

3,2

3,2

10

Tv ve video

46,7

44,5

46,1

42,8

47,3

45,5

44,8

46,7

45,7

11

Radyo ve müzik

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

0,5

0,7

0,6

Toplam(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Türkiye’deki bireylerin çalışsa da çalışmasa da en fazla zaman
harcadıkları faaliyetin TV izlemek olduğu görülmektedir (Çalışanların
%46,1’i, çalışmayanların %45,5’i). Çalışmayan kadınlar (%47,3),
çalışmayan erkeklerden (%42,8) daha fazla TV izlemektedir. Ancak
çalışan erkekler (%46,7), çalışan kadınlardan (%44,5) daha fazla TV
izlemektedir. Hem çalışanların (%24,7) hem de çalışmayanların (%25,2)
sosyal yaşama ikinci derecede zaman ayırdıkları görülmektedir. Ancak her
iki kesim için de sosyal yaşama daha fazla zaman ayıran kadınların oranı
erkeklerden fazladır. Çalışan kadınların %28’i sosyal yaşama zaman
ayırırken çalışan erkeklerin %23,6’sı zaman ayırmaktadır. Sosyal yaşama
zaman ayıran çalışmayan kadınların oranı %27,4 iken erkeklerin oranı
%21,8 seviyesindedir. Her iki kesim için de en az zaman ayrılan faaliyet
üretim ve sporla ilgili olanlardır.
2.2.6. Yaşlı bakımı ve sıklığının cinsiyete göre dağılımı, 2014-2015
Yaşlılarına bakmaya alışık bir geleneğe sahip Türkiye’de yaşayanların
çok az bir oranının yaşlılara baktığı anlaşılmaktadır (%7,3). Yaşlı bakımı
için ayrılan zaman, çekirdek aile yapısının giderek artması ile geçmişe göre
azalarak farklılaşmaktadır. Buna rağmen yine de birçok gelişmiş ülkeye
göre yaşlıların aile bağlarının iyi durumda olduğu düşünülmektedir.
Tablo 12.Yaşlı bakımı ve sıklığının cinsiyete göre dağılımı,(20142015)%

Bakım
Sıklığı

5

Yaşlı Bakım Sıklığı (10 + yaş)

Erkek(%)

Kadın(%)

Toplam(%)

Yaşlı Bakımı Yapan Kişiler

6,3

8,2

7,3

Günlük

33,6

40,8

37,7

Haftada birkaç kez

17,6

21,5

19,8

Haftada bir

12,3

10,3

11,1

Ayda birkaç kez

13,5

12,5

12,9
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Ayda bir

11,8

8,3

9,8

Bir seferlik

9,3

4,5

6,6

Diğer

1,9

2,2

2,1

Toplam (%)

100

100

100

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Erkeklerin %6,3’ü, kadınların ise %8,2’si yaşlı bakımı için zamanının
harcadığını ifade etmiştir. Yaşlı bakımına ayrılan süreler
değerlendirildiğinde en fazla bakımın günlük (%37,7) olduğu
görülmektedir. Günlük yaşlı bakımına kadınlar (%40,8), erkeklerden
(%33,6) daha fazla zaman ayırmaktadır. Haftada birkaç kez yaşlı bakımına
zaman ayırdığını ifade edenlerin oranı %19,8’dir. Bu bakım sıklığında da
kadınlar (%21,5), erkeklerden (%17,6) daha fazla zaman ayırmaktadır. Bir
seferlik yaşlı bakımı yaptığını ifade edenler ise %2,1 seviyesindedir.
2.2.7. Zamanın hanehalkı ve aile bakım faaliyetlerinde cinsiyete ve
çalışma durumuna göre dağılımı, 2014-2015
Aile Türk toplumunun en vazgeçilmez parçası olmakla birlikte yaşamın
temelini teşkil eden kurumdur. Aile içi ilişki zinciri son dönemlerde
zedelenmiş görünse de gerçekte hala sıkı bağlarla devam eden bir ilişki
zincirinin bulunduğu söylenebilir. Buna rağmen gerek sorumluluk yapısı
gerekse dış dünya ilişkileri nedeniyle aile yönetimi için harcanan zamanın
oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 13. Zamanın hanehalkı ve aile bakım faaliyetlerinde cinsiyete ve
çalışma durumuna göre dağılımı, (2014-2015) (%)

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Toplam

Belirlenmemiş
hanehalkı ve aile bakımı

0,5

1,4

1,0

Gıda yönetimi

15,1

46,5

Hane bakımı

10,7

Toplam(%)

Erkek

Kadın

Çalışmayan(%)

Erkek

Çalışan(%)

0,8

2,0

1,9

0,6

1,9

1,7

35,6

19,5

44,5

42,2

17,0

44,9

40,4

21,8

17,9

12,4

23,3

22,3

11,4

23,0

21,1

0,8

6,2

4,3

0,9

7,1

6,6

0,9

6,9

6,0

Bahçe işleri ve hayvan
bakımı

15,0

3,7

7,6

23,9

2,9

4,8

18,8

3,1

5,6

İnşaat ve tamiratlar

5,9

0,3

2,2

4,2

0,1

0,5

5,2

0,2

1,0

Alışveriş ve hizmetler

25,8

5,6

12,6

24,0

5,0

6,7

25,0

5,1

8,3

Hanehalkı yönetimi

0,8

0,1

0,3

0,4

0,1

0,1

0,6

0,1

0,2

Faaliyetler

Kumaş
bakımı

üretimi

ve
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Çocuk bakımı

23,1

13,4

16,8

Yetişkin bir aile ferdine
yardım

2,2

1,1

1,5

Toplam (%)

100

100

100

9,1

14,2

13,7

17,2

14,1

14,5

4,8

0,8

1,2

3,3

0,9

1,3

100

100

100

100

100

100

Kaynak: TÜİK, Zaman Kullanım İstatistikleri
Zamanın hanehalkı ve aile bakım faaliyetlerinde cinsiyete ve çalışma
durumuna göre dağılımına bakıldığında en fazla zamanın, gıda yönetimine
(%40,4) harcandığı görülmektedir. Gıda yönetimine en fazla zaman ayıran
grup çalışmayanlardır (%42,2). Bu grup içinde kadınlar (%44,5)
erkeklerden (19,5) iki kattan daha fazla zaman harcamaktadır. Hane bakımı
en fazla zaman ayrılan faaliyetler içinde ikinci sırada gelmektedir (%21,1).
Aynı şekilde hane bakımına da çalışmayanlar daha fazla zaman
ayırmaktadır (%22,3). Çocuk bakımı zaman harcanan üçüncü sıradaki
faaliyettir. Araştırmaya katılar zamanlarının %14,5’ini çocuk bakımına
ayırmaktadır. Çalışanlar çocuk bakımına (%16,8), çalışmayanlardan
(%13,7) daha fazla zaman ayırmaktadır. Çalışan erkekler çocuk bakımına
(%23,1), çalışan kadınlardan daha fazla zaman ayırmaktadır (%13,4).
Çalışmayan kadınlar ise(%14,2), çalışmayan erkeklerden (%9,1) daha
fazla çocuk bakımı için zaman harcamaktadır.
Sonuç
TÜİK zaman kullanım araştırması sonuçlarının değerlendirildiği bu
çalışmada Türkiye’de en yoğun zaman harcanan faaliyetlerin yemek ve
kişisel bakım alanında oluştuğu görülmektedir. Üstelik bu alanda harcanan
zamanda beklenin aksine erkeklerin (2:46 saat), kadınlardan (2:43 saat)
daha fazla zaman ayırdığı anlaşılmaktadır. Hanehalkı ve aile bakımını da
eklediğimizde (toplamda 2:35 saat) günlük zamanın yaklaşık 5 buçuk
saatini aile içi faaliyetlere ayrıldığı görülmektedir. Ancak kadınların (4:17
saat) hanehalkı ve aile bakımına erkeklerden (0:51) yaklaşık 5 kat daha
fazla zaman ayırdığını da ifade etmek gerekir.
Kadınlar(1:09 saat), erkeklerden (3:58 saat) istihdama daha az zaman
ayırmakla birlikte gün içinde istihdama ortalama 2 buçuk saat zaman
ayrıldığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında erkekler kadınlardan 3
buçuk kat daha fazla çalışmaktadır. Elbette bu faaliyet türü çalışanlar ve
çalışmayanların ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Yoksa çalışan kesimde
istihdama ayrılan günlük zaman ortalama yaklaşık 6 saati bulmaktadır
(erkekler 6:25 saat, kadınlar 4:32 saat). Bu durumda çalışan kadın ve erkek
arasındaki fark da kapanmaktadır.
Boş zaman olarak değerlendirilen faaliyetlerin başında TV izleme,
radyo ve müzik dinleme gelmektedir. Erkekler (2:23 saat), kadınlardan
(2:18 saat) daha fazla bu alanda zaman harcamaktadır. Boş zaman
kullanımında erkeklerin kadınlardan daha fazla zaman harcadıkları tespiti
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yapılabilir. Örneğin zamanını AVM dolaşarak geçiren erkekler (%42,8),
kadınlardan (%38,3) daha fazladır. Aynı şekilde zamanın sosyal medyada
geçiren erkeklerin de (%41,7), kadınlardan (%26,2) fazla olduğunu
belirtmemiz gerekir.
Sosyal yaşam ve eğlencenin hem kadınlar hem de erkekler için önemli
olduğu anlaşılmaktadır. Günlük ortalama 1:50 saat geçirilen bu faaliyete
kadınlar (1:54), erkeklerden (1:46) daha fazla zaman ayırdıklarını ifade
etmişlerdir. Elbette bu oranda akraba ve arkadaş ziyaretlerinin de payı
büyüktür. Çünkü sosyal yaşam ve eğlence genellikle akraba ve arkadaş
ziyaretleri esnasında gerçekleşen faaliyetler bütünü olarak algılanmaktadır
ve kadınlar (%71,4), erkeklerden (%68,3) daha fazla akraba ziyaretinde
bulunmaktadır. Kadınların %56,4’ü, erkeklerin %55,1’i ise arkadaş
ziyaretinde bulunduğunu ifade etmiştir. Tiyatro, sinema, konser veya
müzeye gitmek gibi faaliyetler de sosyal yaşam ve eğlence alanına
girmektedir. Erkekler (%10,8), kadınlardan (%8,8) daha fazla sinemaya
giderken kadınlar (%1,8), erkeklerden (%1,6) daha fazla tiyatroya
gitmektedir. Her iki grup da resim sergisi, müze vb gibi ziyaretleri oldukça
düşük oranda gerçekleştirmektedir (erkeklerin%1,3’ü, kadınları %1,4’ü
araştırma referans döneminde son dört haftada sergi veya müze ziyaretinde
bulunduğunu ifade etmiştir).
Hobi ve oyunlar, gönüllü işler ve toplantılar, eğitim ve spor gibi alanlar
en az zaman harcanan faaliyetler içindedir. Bu durum bireysel gelişme
yönünde harcanan çabanın düşüklüğünün de göstergesi olarak
algılanabilir. Özellikle eğitim faaliyetlerinin 25 yaş sonrası neredeyse
tamamen tükendiği görülmektedir. Bu durum gelir seviyesinden de fazla
etkilenmemektedir. Gönüllü işler çalışmayan grupta yoğunlaşmakla
birlikte spor, her yaş grubu, cinsiyet, medeni durum vb. değişken için en
düşük seviyededir. Genel ortalamaya bakıldığında Türkiye’de ilgili
referans dönem için (2014-15) bir günlük zaman içinde (24 saat) spora
sadece 0;11 saat (11 saniye) zaman ayrıldığı görülmektedir. Genellikle
yürüyüş ve yüzmenin öne çıktığı sportif faaliyetlerde erkekler günlük
zamanın 0:16 saatini (16 saniye), kadınlar ise 0:06 saatini (6 saniye) spora
ayırmaktadır.
Son söz olarak, Türkiye’de zamanın aile içi işler, istihdam ve TV izleme
yönünde kullanıldığı söylenebilir.
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GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE MÜCADELEDE AKTİF İSTİHDAM
POLİTİKALARININ BELİRLEYİCİLİĞİ
Determination of Active Employment Policies in Struggle Against Young
Unemployment
Özlem DEMİR
1. Giriş
Toplumların ekonomik ve sosyal açıdan gelişebilmeleri için itici güç,
beşeri sermaye olarak ifade edilen emek unsurudur. Emeğin tam ve etkin
bir şekilde kullanılması özellikle gelişmekte olan toplumlar açısından son
derece önemlidir. Ancak dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de
de üretim faktörlerinin en belirleyici unsuru olan emeğin, tam olarak
kullanılamaması başka bir değişle işsizlik olgusu önemli bir sosyoekonomik sorunu oluşturmaktadır. Özellikle işsizlik olgusunun
boyutlarına bakıldığında genç işsizliğinin dikkate değer şekilde artması, bu
konuda detaylı çözümlemeleri zorunlu kılmaktadır. Çünkü genç işsizliği
sadece istatistiklere yansıyan atıl bir emek değil, hem ülke ekonomisini
ciddi bir şekilde etkileyen hem de sosyolojik ve sosyo-psikolojik yönüyle
mikro ve makro anlamda maliyetler yükleyen önemli bir göstergedir.
Türkiye’nin yoğun bir genç nüfusa sahip olması, önemli bir fırsat
penceresi sunduğu gibi, iyi yönetilemediği takdirde giderek büyüyen
sorunların habercisi olmaktadır. Bu nedenle genç işsizliğine yönelik özel
politika üretmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak son yıllarda
ülke yönetimlerinin üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Bu
kapsamda istihdam politikaları öne çıkmaktadır. Özellikle aktif istihdam
politikaları; istihdamın korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve
işsizliğin önlenmesi amacını taşıyan politikalardır. Türkiye’de istihdam
politikalarının yürütücüsü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur. Çalışmanın
temel amacı, İşkur’un yürütmekte olduğu aktif istihdam uygulamalarında
gençlerin ne kadar yer bulduğunu vurgulayarak, genç işsizliği ile
mücadelede aktif istihdam politikalarının rolü ve önemini
değerlendirmektir.
2. İşsizlik Kavramı ve İşsizlik Türleri
Bir kişinin işgücü durumu üç kategoride sınıflandırılabilir. Bunlar;
istihdam edilenler, işsizler ve işgücüne dahil olmayanlardır. Yani işsiz
kimse ne istihdam edilen grubunda ne de işgücüne dahil olmayanlar
grubunda yer almaktadır. Farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte genel
olarak işsiz, çalışma arzu ve gücünde olup, piyasadaki cari ücret düzeyinde
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iş arama faaliyetine giren ancak uygun bir iş bulamayanlara verilen isimdir
ve bu olaya da işsizlik denilmektedir1. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
kullandığı işsiz tanımı; “Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan
kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az
birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan
kurumsal olmayan çalışma çağındaki işsiz nüfusa dahil2 olan tüm kişileri
kapsamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun kullandığı üç
temel kriterlere göre, istihdam da bulunmayan (işi yok), halihazırda iş
arıyor olan ve işe başlamaya hazır durumda olanlar işsiz3 kabul
edilmektedir.
İşsizlik türlerini öncelikle “gizli işsizlik” ve “açık işsizlik” olarak iki
gruba ayırmak mümkündür. Gizli işsizlik aslında analitik bir kavram olup
daha çok verim düşüklüğü, becerinin tam kullanılamaması şeklinde ifade
edilmektedir. Açık işsizlik ile resmi istatistiklere yansıyan işsizlik
anlaşılmaktadır4. Açık işsizlik kavramı, çalışma gücü ve arzusunda olduğu
halde, cari ücret seviyesinde iş arayıp da bulamayanların toplamını ifade
etmektedir5. İşsizlik türeleri bakımından çeşitli tasnifler yapılmakla
birlikte, genel olarak açık işsizlik kapsamında yer alan işsizlik türleri;
geçici (arızi, friksiyonel) işsizlik, yapısal işsizlik, konjonktürel işsizlik ve
mevsimlik işsizlik olarak sıralanabilir.
Geçici işsizlik, doğal işsizlik veya normal işsizlik olarak belirtilen
durumun bir parçasıdır ve işgücü piyasasının kendi dinamikliğinden
kaynaklanan işsizliği ifade etmektedir. Başka bir değişle geçici işsizlik
çalışanların iki iş arasında geçirdikleri (mobiliteden kaynaklanan) geçici
ve kısa süreli işsizliği ifade etmektedir6. İşsizlik türleri içinde en ciddi
problem olan yapısal işsizlik ise, işgücü piyasalarında açık işler ile iş
arayanların aynı anda mevcut olmaları ve bir araya gelememeleri ile oluşan
işsizliktir7. Ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak talep yetersizliği sonucu
ortaya çıkan işsizlik türü konjonktürel işsizlik olarak tanımlanmaktadır.
Son olarak mevsimlik işsizlik olgusu, tarım ağırlıklı yapılanma içinde
belirli bazı aylarda toplanması iklim ve çevre koşullarından
kaynaklanmaktadır8.

Mehmet Özay, Cem Kılıç, Çalışma Ekonomisi Teorisi, Gazi Kitabevi, 2009, s.16
Tanım ve Kavramlar, http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/
metaveri/tanim/index.html E.T.15.04.2018,
3ILO,
Unemployment Rate, http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_
UR_EN.pdf E.T. s.1-2, 15.04.2018.
4 Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s.412-413.
5 Sabahattin. Zaim. Çalışma Ekonomisi, 10. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul,1997, s.170
6 Özay ve Kılıç, age. s.17.
7 Biçerli, age. s.422.
8 Kuvvet Lordoğlu ve Nurcan Kaplan, Çalışma İktisadı, Der yayınları, 2007, s.386.
1
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3. Genç İşsizliği ve Boyutları
Gençlik kavramına ilişkin tek bir tanım bulunmamakla birlikte ILO,
Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi bazı önemli uluslararası
kuruluşlara göre gençlik; insan yaşamının bir evresi olarak çocukluktan
yetişkinliğe bir adım ve somut bir yaş grubunu ifade etmektedir9. Genç
işsizliği ise ülkeden ülkeye değişen bir yaş grubunu (16-25 veya 15-24 yaş)
ve bu grubuna ait işsizliği belirtmektedir. Genç işsizliğinin temel
göstergesi, 15-24 yaş grubundaki gençlerdir. Genç işsizlik oranı ise, 15-24
yaş grubundaki gençlerin işgücünün yüzdesi olarak ifade edilen sayıdır10.
Başka bir ifade ile belirli bir yaş grubu için, bu kişilerin işsiz sayısı, işgücü
piyasasındaki (istihdam edilen ve işsiz olanlar) toplam kişi sayısına
bölünmektedir11.
Bir yaş aralığından ibaret olmayan gençlerin işsizlik olgusu ile karşı
karşıya kalmaları sadece gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin
sorunu değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler açısından da çözülmesi
gereken önemli bir sosyo-ekonomik risktir. 2017 yılı için genel olarak
Dünyada genç işsizlik oranlarına bakıldığında Kuzey Amerika’da %14,4,
Arap Devletlerinde %30’larda, Avrupa’da %17, Doğu Asya’da
%10,4’lerde, Batı Asya’da %10’larda seyretmektedir. Küresel genç
işsizlik oranı ise ortalama %13’dür12. Tüm dünyada genç işsizliğinin
toplam işsizlik düzeylerinde önemli bir etkisinin olması işsizlikle
mücadelede uygulanacak ulusal ve küresel politikaların genç işsizliği
üzerine odaklanması, işgücü piyasalarındaki sorunların çözümünün
öncelikli13 olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.
Dünya ülkelerinden farksız ve birçok ülkeye göre daha da derin bir
şekilde Türkiye’de de genç işsizliği önemli bir sorundur. Türkiye’de genç
işsizlik oranı, genel işsizlik oranını nerdeyse ikiye katlamıştır. Ayrıca
küresel işsizlik oranın da oldukça üzerinde seyretmektedir.

9Cansu

Ergüder, Genç İşsizliği (Genç İşsizliğinin Nedenleri-Eğitimle Olan İlişkisi),
Marmara Üniversitesi, 2014. https://dumludag.files.wordpress.com/2013/09/erguder
_issizlik.pdf E.T 12.03.2018.
10OECD, Youth unemployment rate, https://data.oecd.org/unemp/youth-unemploymentrate.htm E.T. 20.04.2018.
11Eurostat, Youth Unemployment, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Youth_unemployment
12ILO, Global Employment Trends For Youth 2017, International Lobour Office, Geneva,
2017, s.17.
13Mehmet Merve Özaydın “Genç İşsizlikle Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası
Politikalarının Rolü ve Önemi” Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1/1 2013, s.129.
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Tablo-1: Türkiye’de Genç İşsizlik Oranları (2008- 2018)
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018-Şubat

15-24 Yaş
20.5
25.3
21.7
18.4
17.5
18.7
17.9
18.5
19.6
20.8
19.3

Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketlerinden derlenmiştir.
www.tuik.gov.tr ,2018.

Son on yıllık genç işsizlik oranlarının verildiği Tablo-1’de görüldüğü
gibi genç işsizlik oranı %20’ler düzeyindedir. Türkiye’de genç işsizlik
oranının inatla yüksek olması işgücü piyasasına ilişkin yapısal sorunlara
işaret etmesi bakımından önemlidir.
4. Genç İşsizliğinin Önde Gelen Nedenleri
Günümüzde gençler işgücü piyasasında çeşitli zorluklarla karşı
karşıyadır. Gençlerde iş bulmak önemli bir endişe kaynağı haline gelmiş
ve iş sahibi olanlar ise işin kalitesine bakılmaksızın iş bulduğu için
ayrıcalıklı hale gelmişlerdir.
Genç işsizliğine neden olan faktörleri makro ve mikro boyut olmak
üzere ikiye ayırmak mümkündür. Makro nedenler; toplam talep
yetersizliği, ekonomik durgunluk ve krizler, demografik faktörler, işgücü
politikalarının yetersizliği, eğitim politikalarının yetersizliği, asgari ücret
uygulaması ve gençlere yönelik ücret politikaları olarak sayılmaktadır.
Mikro nedenler ise; gençlere özgü nitelikler ve eğitimli işsizler, gençlerin
çalışma eğilimleri, gençlerin piyasaya ilk kez giriş yapıyor olmaları, etnik
köken ve ergenliktir14. Ayrıca 15-24 yaş arası gençlerin oluşturduğu bu
kategoride yoğunlaşan işsizliğin nedenleri arasında, bu yaş grubunda
eğitime katılma oranının artması, yeni işler yaratılamaması, tecrübe
yoksunluğu, gençlerin niteliklerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap
Murat ve Levent Şahin “Nedenleri ve Sonuçları Bakımından gençler Arasında
Yaygınlaşan İşsizlik” Sosyoloji Konferansları Dergisi sayı.44, 2011:19-34.
14Sedat
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verememesi sayılmaktadır. Sayılan nedenlerden gençlerin eğitime katılma
oranının artması dışındakilerin, belli politikalarla çözülmesi mümkünken
çözüm üretilememesi, küresel işsizlikten en fazla gençlerin etkilenmesine
neden olmaktadır15 (Erdayı, 2009: 134). Tüm bu nedenlerin yanı sıra genç
nüfusun demografik olarak artması, gençler arasında iş değiştirme
sıklığının daha fazla yaşanması, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ilk
işten çıkarılacak kişiler kategorisinde olmaları gibi nedenler de genç
işsizliğinin artmasına sebep olmaktadır.
5. Aktif İstihdam Politikaları
İşsizlik ve dolaysıyla istihdam sorununun özellikle gelişmekte olan
ülkelerde çözülmesi ve böylece tam istihdam hedefine ulaşılması üzerinde
durulmaktadır. Bu nedenle birçok ülkenin istihdamı artırmak için bir dizi
önlemler aldığı görülmektedir. Bu önlemler genel olarak iki şekilde
düzenlenmektedir. Bunlar; aktif istihdam politikaları ve pasif istihdam
politikalarıdır.
Aktif işgücü piyasası politikalarının bileşenlerini oluşturan programlar
çok ve çeşitlidir. Bununla birlikte; bu programların bir kısmı işgücü
piyasasının emek talebini düzenlerken; bir kısmı da arz yönünü
düzenlemektedir. Nitekim politikaların çoğunluğunu oluşturan talep yönlü
programlar, doğrudan veya dolaylı yoldan iş yaratmayı amaçlamaktadır.
Arz yönlü programlar ise; iş yaratmaya yönelik bir işlev üstlenmemekte,
işgücü piyasasında var olan işlere işsizleri yerleştirmede etkili olmaktadır.
Talep yönlü programlarda doğrudan veya dolaylı olarak iş yaratma amacı
belirginken; arz yönlü programlarda, iş yaratmak yerine, işsizleri var olan
işlere yönlendirmek; çalışan ve işsizler arasında farklılık yaratarak özel
grupların istihdamını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Diğer taraftan son
yıllarda arz yönlü politikaların giderek ağırlık kazandığı görülmektedir. İş
yaratarak işsizleri aktif hale getirmeye yönelik talep yönlü programların,
arz yönlü programların karşısında eski önemini yitirmeye başladığı ileri
sürülmektedir16.
Aktif istihdam politikalarının ortaya çıkışı II. Dünya savaşı sonrasına
dayanmaktadır. II. Dünya savaşından önce işgücü piyasaları ile ilgili çok
sayıda iş yaratma ve mesleki eğitim programları olmakla birlikte, bu
politikalar Aktif İstihdam Politikaları olarak tanımlanmamıştı. İlk defa
1948 yılında İsveç’te Gösta Rehn ve Rudolph Meidner adında iki iktisatçı
aktif istihdam politikalarını, tam istihdam amacını gerçekleştirirken
enflasyonu kontrol altında tutan sosyal demokrat bir strateji olarak ifade
etmişlerdir. Bu tanımdaki “Aktif” sözcüğü İsveç’te 1950’li yıllarda ücret

15Ahmet

Utku Erdayı, “Dünya'da Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal
Politikalar ve Türkiye”. Çalışma ve Toplum Dergisi, 2009,s.133.
16 Recep Varçın, İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitabevi, 2004.
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kısıtlamalarına tepki oluşturan politikalardan alınmıştır17. Ayrıca yapısal
işsizlik için bir çare olarak tanıtılan işbaşı eğitimi ve diğer aktif işgücü
piyasası programları, 1990’larda Avrupa Birliğinin “Avrupa İstihdam
Stratejisi ve 1994 OECD İş Araştırmalarında tekrar vurgulanmış ve diğer
birçok ülkede, özellikle 1990’lardan beri aktif işgücü programları mesleki
eğitim programı aracılığı ile yaygınlaşmıştır 18.
Aktif istihdam politikaları daha çok dezavantajlı grup denilen kadınlar,
gençler, uzun dönemli işsizler, göçmenler ve engellilere yönelik istihdam
politikalarını içermektedir. Bu dezavantajlı grupların istihdam
edilebilmelerindeki güçlüğü ortadan kaldırarak toplumsal yapı ile de
bütünleşmesini sağlayan politikalar olarak değerlendirilmektedir.
OECD işsizlikle mücadele kapsamında uygulanan politikaları yedi
grupta belirlemiştir 19: (1) kamunun eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri,
(2) mesleki eğitim (3) sübvanse edilmiş istihdam (4) gençlere yönelik
politikalar, (5) sakatlara yönelik politikalar (6) işsizlik sigortası, (7) erken
emekliliktir. Son iki grup pasif istihdam politikalarını içerirken, diğerleri
aktif istihdam politikalar kapsamındadır. OECD göre işsizlere sadece gelir
desteği yapılmasına yönelik politikalar pasif politikalar olarak kabul
edilirken, işgücü piyasasındaki işleyiş bozukluklarını iyileştiren, mesleki
becerileri geliştiren ve emek piyasalarının etkinliğini artıran politikalar
aktif istihdam politikaları olarak değerlendirilmektedir20.
Aktif istihdam politikaları kapsamında uygulanan programın türüne
göre etkileri uzun ve kısa dönemli olarak değişmektedir. Kluve’nin aktif
istihdam politikaları üzerine uzun ve kısa dönem, kamu masrafları ve
çalışanların yer değiştirme sıklığı açısından yapmış olduğu
değerlendirmeye göre beşeri sermayeyi geliştiren eğitim programlarının
kısa dönem etkisi negatifken, uzun dönem etkilerinin daha büyük olduğu
diğer programların ise, kısa vadeli etkilerinin olduğunu vurgulanmaktadır.
Ayrıca kamu sektörü istihdam programları kamu harcamaları yönüyle
yüksek, kısa dönem etkisi pozitif ve uzun dönem etkisi ise çok küçük veya
olumsuzdur21.
T. Janoski, “Explanining State Intervention to Prevent Unemployment: The Impact of
Institutions on Active Labour Market Policy Expenditures in 18 Countries”, Edit: Günther
Sshmıd, Jacqueline O’Reilly and Klaus Schöman, İnternational Handbook of Labour
Market Policy and Evalotion, Edwart Elgar, Cheltenham, Cambridge, U.K, 1996. s.698
18Jochen. Kluve, “A review of The effectiveness of Active Labour Market Programmes
With a Focus on Latin America and The Caribbean”, Research Dapartman Working Parer
No:9, International Labour Office, Research Department. - Geneva: ILO. 1996. s.1
19A. Sohlman, D. Turnham, “What Can Developing Countries Learn From OECD Labour
Market Programmes and Policies?”, OECD Development Center Technical Paper No:93,
January, 1994. s.23.
20Kemal Biçerli, “Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı?” Çimento-İşveren
Dergisi, 2-15, Kasım-2005. s.1-2
21Kluve, age. s.6.
17
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6. Genç İşsizliği İle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları
İstihdamın korunması, geliştirilmesi, işsiz bireylerin mesleki
niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve dezavantajlı grup
olarak değerlendirilen özel grupların işgücü piyasasına kazandırılmaları
için düzenlenen aktif istihdam politikaları kapsamında; mesleki eğitim
kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum
yararına çalışma programları ve iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri
İşkur tarafından yürütülmektedir22. Burada belirtildiği gibi işgücü piyasası
açısından özel grup içinde yer alan kesimlerden birini gençler
oluşturmaktadır. Çünkü gençlerin çoğunluğunun ilk kez işgücü piyasasına
giriş yapıyor olması, tecrübesiz olmaları, işgücü piyasası hakkında bilgi
eksikliklerinin olması, işsizliğe maruz kalma sürelerinin uzun olması gibi
nedenlerle özel politika ve önlemleri gerektirmektedir. Bu kapsamda
öncelikle İşkur’a kayıtlı işsizlerin cinsiyet durumlarına göre sayısı ve oranı
yıllar itibariyle Tablo-2’de verilmiştir.
Tablo-2: İşkur’a kayıtlı işsiz sayıları ve oranları (2001-2018)
İŞKUR’a Kayıtlı İşsizler
YILLAR

2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(Nisan)

Erkek

Kadın

Toplam

582.851
656.218
999.569
1.141.928
1.433.621
1.561.203
1.633.255
1.124.811
1.237.248
1.236.571
1.262.792

135.814
225.043
414.972
702.037
938.641
1.049.766
1.114.723
1.003.684
1.120.287
1.135.467
1.277.316

718.665
881.261
1.414.541
1.844.965
2.372.262
2.610.969
2.747.978
2.128.495
2.357.535
2.372.038
2.540.108

Kayıtlı İşsizlik
Oranı
İşsiz
İşsiz
Erkek
Kadın
Oranı
Oranı
(%)
(%)
81
19
74
26
71
29
62
38
60
40
60
40
59
41
53
47
52
48
52
48
49.7
50.3

Kaynak: İşkur aylık ve yıllık istatistik bültenlerinden derlenmiştir.
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop 2018.

Değişen piyasa koşullarına ayak uydurabilmek, çağdaş iş kurumlarının
üstendiği aktif ve pasif işgücü politikalarını yürütmek amacı ile 2000
yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
22

İŞKUR, Toplum Yararına Çalışma Genelgesi 2013, madde.1. www.işkur.gov.tr
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yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Yeni çehresi ve uygulama alanları ile
formalite bir kurum olmaktan çıkmıştır. Bu durum Tablo-2 incelendiğinde
de kendini göstermektedir. İşkur’a kayıtlı işsizlerin yıllar içinde giderek
artması işgücü piyasasında kamu hizmetlerinin rolünün de giderek
arttığının bir göstergesidir. Ayrıca İşkur’a yıllar itibariyle kayıtlı işsiz
sayısı artmakla birlikte diğer bir önemli gösterge kadınların kayıtlılık
oranlarının artmasına ilişkindir. Örneğin 2001 yılında işsiz kadın oranı
%19 iken son yıllarda ise %50’lere ulaşmıştır. Konumuz itibariyle İşkur’a
kayıtlı işsiz sayılarının yaş grupları ve cinsiyet açısından da
değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
Tablo-3: İşkur’a Kayıtlı İşsizlerin Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı
(Nisan 2018)
Yaş

Erkek

Kadın

Toplam

15-19

120.234

80.324

200.558

20-24

323.270

309.318

632.588

25-29

223.287

220.041

443.328

30-34

148.475

169.346

317.821

35-39

134.929

175.609

310.538

40-44

110.280

144.355

254.635

45-49

92.609

96.658

189.267

50-54

60.135

50.600

110.735

55-59

31.698

21.636

53.334

60-64

12.719

6.996

19.715

65 +

5.156

2.433

7.589

TOPLAM

1.262.792

1.277.316

2.540.108

Kaynak: İşkur aylık istatistik bültenlerinden derlenmiştir.
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop 2018.

Yaş gruplarına göre İşkur’a kayıtlı işsizleri gösteren Tablo-3
incelendiğinde 15-24 yaş arası genç grubun toplam kayıtlı işsizler içindeki
oranı %33’dür. Toplamda diğer yaş gruplarına göre en fazla kayıtlı işsizin
özellikle 20-24 yaş arası genç grupta olduğu dikkati çekmektedir. Genç yaş
grubu içinde cinsiyete göre ayrıma bakıldığında erkeklerin oranı %53 iken
kadınların oranı ise %47’dir. Yani İşkur’a kayıtlı işsizlerin oranı, erkek ve
kadınlar açısından birbirine yakındır.
Aktif istihdam politikalarının odağı, işsiz kişilerin istihdam
edilebilirliğini artırmaya yönelik politikalardır. Genel olarak aktif istihdam
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politikaları eğitim programları, istihdam teşvik ve sübvansiyonları,
doğrudan iş yaratma23 ve mesleki danışmanlık gibi uygulamaları
içermektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan aktif istihdam politikaları;
toplum yararına çalışma programı, mesleki eğitim programları, işbaşı
eğitim programları, kendi işini kuranlara girişimcilik desteği ile iş ve
meslek danışmanlığı olarak sıralanabilir.
Türkiye’de uygulanmakta olan aktif istihdam programlardan ilki,
toplum yararına çalışma programıdır. Toplum yararına çalışma
programları kamu sektöründe doğrudan istihdam programları çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Kamu sektöründe doğrudan iş
yaratma programları özellikle dezavantajlı gruplara (kadın, engelli, eski
hükümlü, genç..vb) yönelik doğrudan kamunun işsizleri istihdam etmesini
sağlayan uygulamalardır. Bu programda genellikle en dezavantajlı olan
bireyler hedef alınmakta ve onların işgücü piyasasında yer almaları
sağlanmaktadır. Geçici istihdam yaratmada önemli bir araç olan toplum
yararına
çalışma
programları,
kamu
hizmetlerinin
yeniden
yapılandırılmasında rol oynamaktadır.
İşbaşı eğitim programları ise genel olarak, işsizlerin mesleki deneyim
elde etmeleri, eğitim aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma
ortamına uyumun sağlanması amacı ile düzenlenen programlardır.
Programa katılmak isteyen işsizler, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini
kendileri bulabileceği gibi, İşkur’dan da kendilerine uygun işyeri
bulunmasını talep edebilmektedir. Programa katılacak kişilerde aranacak
özellikler ise on beş yaşını doldurmak, kuruma kayıtlı olmak, emekli
olmamak ve işsiz olmaktır. İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı
veya eşi olanlar, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde
programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler ise bu işveren
ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.
Programa şartları sağlayan her öğrenci ise katılabilmektedir. Hatta
öğrencilerin program süresince burs ve kredileri de kesilmeden devam
etmektedir24.
Mesleki eğitim kurslarının yapısal işsizliğe karşı mücadele etmede en
etkin program türüdür25. Mesleki eğitim kursları, işsiz veya işinden
ayrılmış kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacı ile beşeri
sermayenin geliştirilmesi ve meslek edindirme uygulamalarını
içermektedir. Aktif istihdam politikaları oluşturulurken özellikle mevcut
işgücünün istihdam edilebilirliğini artıran ve beşeri sermaye yatırımı
23Jun

Nie ve Ethan Struby, “Would Active Labor Market Policies Help Combat High U.S.
Unemployment?” Economıc Revıew Thırd Quarter, 2011s.39. https://www.
kansascityfed.org/publicat/econrev/pdf/11q3Nie-Struby.pdf
24 İŞKUR, Türkiye İş Kurumu, İşbaşı Eğitim Programları http://www.iskur.gov.tr/isarayan
/i%C5%9Fba%C5%9F%C4%B1e%C4%9Fitim.aspx (2018)
25 Varçın, age. s.33
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olarak da nitelendirilen mesleki eğitim programlarına yer verilmektedir.
Bu nedenle aktif istihdam politikaları bağlamında oluşturulan formasyon
ve mesleki yönlendirme programları, işgücü piyasasına girme güçlüğü
çeken engelliler, kadınlar, gençler ve göçmenler gibi dezavantajlı grupları
hedef almaktadır. Mesleki eğitim kursları ile uzun vadede işgücünün
verimliliğinin arttırılmasına ilaveten eksik istihdamı azaltıcı26 etkisinin
olabileceği de belirtilmektedir.
İşkur tarafından verilen girişimcilik eğitimi programı temel seviyede
girişimcilik eğitimi olup, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı” (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu
arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde”
belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Girişimcilik eğitimi
programı, kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına
ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacı ile uygulanan programlardır.
Girişimcilik eğitimi programı, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından
oluşmakta olup en az 32 saat sürmektedir. Yararlanma şartları ise; kuruma
kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik eğitim
programında aynı modülde daha önce yararlanmamış olmak ve iş ve
meslek danışmanlığı eğitiminden faydalanmış olmaktır. Ayrıca bu
kapsamda kuruma kayıtlı olmak şartı ile işletmesini geliştirmek isteyenler
içinde girişimcilik eğitimi verilmektedir. Diğer programların aksine
tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal
yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlarda bu programdan
yararlanabilmektedir. Program kapsamında katılımcı zorunlu gideri, İş ve
Kazası ve meslek Hastalığı Sigortası Primi ile Genel Sağlık Sigortası Prim
giderleri kurum tarafından karşılanmaktadır27. Bu uygulamaların yanı sıra
2011 yılından itibaren uygulanmaya başlayan iş ve meslek danışmanlığına
da vurgu yapmak gerekir. Ülkemizde işsizlerin çoğunun düşük ve orta
düzeyde eğitimli olmaları, işgücü piyasası hakkında bilgi eksiklikleri
olması, iş ve meslek seçiminde danışmanlık hizmetlerinin önemini
artırmaktadır. Bu nedenle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin aktif bir
uygulama olarak değerlendirilmesi anlamlı olmaktadır.
Gençlere yönelik ayrı bir aktif istihdam politikası uygulanmamakla
birlikte, uygulanmakta olan aktif istihdam politikalarından yararlanan
gençlerin sayısı oldukça önemlidir. Çünkü daha önce belirtildiği gibi son
yıllarda İşkur’a kayıtlı işsizler içinde gençlerin oranı yüksektir. Tablo-4
yaş gruplarına göre aktif istihdam politikalarından yararlanan kişi
sayılarını göstermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki Tablo-4’de gençlerin

26Mahiroğulları

Adnan ve Adem Korkmaz, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası
Politikaları, Bursa, Ekin Yayıncılık, 2013.
27İŞKUR,
Türkiye
İş
Kurumu,
Girişimcilik
Eğitimi
Programı
http://www.iskur.gov.tr/isarayan/giri %C5%9Fimcilik.aspx 2018.
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en çok yer aldığı aktif işgücü programlarından mesleki eğitim kursu,
girişimcilik eğitim programı ve işbaşı eğitim programlarına yer verilmiştir.
Tablo-4: Yaş Gruplarına Göre Aktif İstihdam Programlarından
Yararlanan Kişi Sayıları (2018)
YAŞ GRUBU

İEP
(İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI)

8.787
27.219
17.124
8.525
6.258
4.046
2.201
723
186
26
5
75.100

TOPLAM

11.895
35.698
25.038
16.083
14.254
10.191
6.515
3.187
1.318
405
158
124.742

GEP
(GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI)

269
2.580
3.261
3.245
3.118
2.106
1.267
678
359
138
42
17.063

MEK
(MESLEKİ EĞİTİM KURSU)

2.839
5.899
4.653
4.313
4.878
4.039
3.047
1.786
773
241
111
32.579

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 +
TOPLAM

KURS/PROGRAM TÜRÜ

Kaynak: İşkur aylık istatistik bültenlerinden derlenmiştir.
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop 2018.
Tablo-4’de de izlendiği gibi gençler aktif istihdam programları içinde
en çok işbaşı eğitim programlarına (%75) katılmaktadır sırasıyla bunu
mesleki eğitim kurları (%18) ve girişimcilik eğitim programı (%7)
izlemektedir. Ağırlıklı olarak gençlerin işbaşı eğitim programlarına
katılmalarının en önemli nedenleri ise öğrencilerin işgücü piyasasına kredi
ve bursları kesilmeden aktif olarak katılabilmesi ve özellikle zorunlu staj
kapsamında da değerlendiriliyor olmasıdır. Ayrıca bu program sonunda
işverenin belirli bir oranda istihdam zorunluluğunun bulunması da
programın cazibesini artırmaktadır.
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7. Sonuç
Bugün hemen hemen tüm dünya ülkelerinde işsizliğin azaltılması ve
istihdamın artırılması en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. 1980
sonrası, Türkiye’de de işsizlik yapısal hale gelmiş, özellikle genç işsizliği
önemli boyutlara ulaşmış ve dezavantajlı grupların istihdamda yer bulması
giderek zorlaşmıştır. İşsizlikle mücadelede istihdam odaklı politikalar ise
hemen her ülkenin gündemidir. Bu bağlamda bir ülkenin geleceğini
şekillendiren gençlerin, sosyal bir vizyon olarak devlet politikalarında
öncelikli olarak yer alması da oldukça önemlidir.
Genç işsizliği ile mücadeleye yönelik ayrı bir aktif istihdam programı
uygulanmasa da mevcut programlardan yararlanan gençlerin oranı
yadsınamayacak düzeydedir. Gençlerin büyük bir kısmının aktif
programlardan işbaşı eğitim programlarına katıldıkları görülmektedir.
Ancak bu program kapsamında olan işlerin daha çok düşük nitelik
gerektiren işler olması nedeni ile mesleki eğitim başka bir deyişle meslek
edindirme amacından da uzak olduğu söylenebilir. Bu bağlamda gençlerin
mesleki eğitimlerine yönelik daha kapsamı uygulamaların yapılması ve
özellikle girişimcilik eğitimine yönlendirilmeleri de göz ardı
edilmemelidir.
Gençlerin istihdamının arttırılabilmesi ve işgücü piyasasında daha fazla
yer bulabilmeleri için, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri,
potansiyellerini açığa çıkaracak desteklerin yapılması, çalışmalarını
geliştirmeleri adına hibe ve diğer finansman çeşitliliğinin arttırılması, aktif
olarak topluma katılmalarını sağlayan projelerde gençlere ağırlık verilmesi
son derece önemlidir. Ayrıca tüm bu uygulamalar sürdürülebilir ve
kapsayıcı bir strateji ile güçlendirilebilir. Kuşkusuz gençlerin istihdamında
eğitim önemli bir unsurdur. Kaliteli bir eğitim gençlerin potansiyelinin
açığa çıkarılmasının anahtarıdır. Bu nedenle eğitim sisteminin tekrar
sorgulanıp aksayan yönlerin düzeltilmesi de gerekmektedir. Eğitim ve
işgücü piyasasında gençlere daha fazla fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm
gençlerin sosyal içerme ile bütünleştirilmesi, karar alıcı mekanizmalarda
kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmaları da oldukça önemlidir.
Bir ülkenin işsizlik oranı aslında birçok faktörden etkilenir. İşgücü
piyasası politikaları bunlardan sadece bir tanesidir. İstihdamın artması ve
oransal olarak işsizliğin azalması bir gösterge olabilir. Ancak önemli olan
kalıcı istihdam, iş ve gelir güvencesi, örgütlenme düzeyi, ücret seviyesi
gibi çeşitli çalışma koşullarının düzgün bir şekilde düzenlenmesidir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tam istihdam hedefinin sağlanabilmesi
için alınan istihdam tedbirlerinin tam istihdam hedefinden uzak ve ancak
tamamlayıcı bir strateji olarak düşünmek mümkündür. Bu önlemlerin
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etkileri geçici ve kapsamı ise sınırlıdır28. Bu anlamda aktif istihdam
politikalarını işsizliğin çözümünde tek bir reçete olarak algılamak doğru
değildir. İşgücü piyasası açısından tüm koşulların detaylı analiz edilmeli
ve kalıcı stratejiler geliştirilmelidir.
İşgücü piyasasına giriş, genç bir kişinin hayatında son derce kritiktir ve
uzun dönemli sosyal ve ekonomik etkilere sahiptir. İstikrarlı ve güvenceli
bir iş sahibi olmak giderek zorlaşmaktadır. Günümüzde hızla değişen
işgücü piyasası farklı istihdam biçimleri ve farklı işleri beraberinde
getirmiştir. Özellikle teknolojik gelişmeler daha fazla esneklik ve istihdam
çeşitliliği sunmaktadır. Gençler çok daha fazla standart dışı işlere
katılmakta geçici işleri daha kolay kabul etmektedir. Bu nedenle gelişen iş
fırsatlarını iyi değerlendirmek gençler açısından anlamlı olacaktır.
Kaçınılmaz olan bu durumun gençler açısından standartlarının sağlanması
ve daha güvenceli hale getirilmesi konun ayrı bir sorunlu boyutunu
oluşturması açısından önemlidir. ILO’nun vurguladığı ölçülerde “herkes
için insana yakışır iş” kapsamında genç istihdamının arttırılması için daha
fazla çaba gerekliliği unutulmamalıdır.
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EXPAT AİLELERİNİN SORUNLARI: PARİS’TE PİLOT BİR
ÇALIŞMA
Problems of Expat Families: A Pilot Study in Paris
Serpil AYTAÇ & Gizem AKALP
1. Giriş
Küreselleşme sonucunda rekabetin giderek artması birçok farklı ülkede
faaliyet gösteren işletmeler arasında daha yoğun bir mücadelenin
başlamasına neden olmuşdur (Budak ve Budak, 2004; 114).
Uluslararası boyutta farklılaşan bir yönetim anlayışı ile yönetilen
uluslararası şirketler de farklı amaçlar ile faaliyet gösterdikleri farklı
ülkeler arasında çalışanlarını görevlendirmekte ve böylelikle yetenekli
yöneticilere deneyim kazandırmak ve terfi imkânı sağlamaktadırlar.
Son dönemlerde, yurt dışına gönderilen çalışanların sayısındaki hızlı
artış, davranışsal açıdan farklı boyutları devreye sokmuş; yereldeki
uygulamalardan farklı olarak uluslararası insan kaynakları yönetimi ortaya
çıkmıştır (Yüksel,2004). Bu noktada İngilizcede “expatriate” kelimesinden
türeyen ve dilimizde de yaygın olarak kullanılan expat tanımı devreye
girmektedir. Expat; kendi ülkesi dışında rotasyona tabi tutulan çok uluslu
firmaların yabancı ülkelere kendi organizasyonundan personel atamasıyla
gelen çalışanlarıdır. Türk Dil Kurumu tarafından kavramı tam karşılayan
Türkçe bir kelimenin henüz bulunmamış olmasından dolayı bu çalışmada
da İngilizcesinin kullanılması uygun görülmüştür.
Ana ülke vatandaşı olan ve farklı ülkelere çalışmak üzere gönderilen
expatlar ve ailelerinin sorunları, bu çalışmanın odak noktasını
oluşturmaktadır.
Expat, çok uluslu bir firmanın yabancı bir ülkeye kendi
organizasyonlarından gönderdiği ve belli bir konuda uzmanlığı olan veya
yönetim kademesindeki çalışanlarıdır. Genelde bu kavram, üst düzey
yöneticileri tanımlayan bir kavramdır. Bir tanıma göre expat, kendi
ülkelerinden başka bir ülkede geçici veya kalıcı olarak ikamet eden,
genellikle meslek sahibi, vasıflı çalışanlar veya kendi ülkelerinin dışında
bağımsız olarak veya işverenler tarafından yurtdışına gönderilebilen şirket
çalışanlarını tanımlamaktadır (wikipedia).
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Bir başka tanıma göre, expat “yabancı bir ülke tarafından istihdam
edilen veya işverenler tarafından ana ülkesinden diğer bir ülkeye
gönderilen ve en az altı aylık bir sözleşme ile belirli özel işlevleri yerine
getirmesi beklenen çok yetenekli bireyler” dir. (Yeoh ve Khoo 1998: 162).
Çoğu şirketler expatlığı, yöneticilerine ya da çalışanlarına sunabileceği
bir kariyer imkânı olarak da görmektedirler. Ülkesinde uzun süreden beri
terfi bekleyen ancak şirket politikaları, örgütsel nedenler gibi birçok
nedenle terfi imkânı bulamayan, böylece kariyer yolu tıkalı gözüken
yetenekli yöneticilere yükselme fırsatı sağlamak ve deneyim kazandırmak
için farklı ülkelerdeki operasyonlarında görevlendirilen çalışanın kariyer
beklentisi gerçekleşmiş olacak ve böylece iş tatmini, motivasyonu ve
şirkete bağlılığı da artacaktır. Böylece şirket açısından önemli yeteneklerin
şirket bünyesi içinde kalması ve yetenekli yöneticilere kariyer yolunda
ilerleme fırsatı sağlanmış olacaktır (Öğe, 2007).
Riusala ve Suutari’ye (2000) göre expatlık; "belirli bir zaman dilimini
kapsayan uluslararası veya ülkeler arası görevlendirmeler" dir”.
Expatriation, ana ülkeden çalışanların yurt dışına gönderilmeleri ile
başlayan ve bu kişilerin ana ülkeye geri dönmeleri ile tamamlanan bir
süreçtir. Bu geri dönüş “repatriation” olarak tanımlanmaktadır. Bazı
durumlarda ise expat, ana ülkeye geri dönmeden farklı ülkelere belirli süre
çalışmak için geçiş yapar.
Bu durum “transpatriation” olarak
adlandırılmaktadır (Sürgevil vd. 2009).
Uluslararası işletmeler açısından bakıldığında ise bu süreç, dikkatle ve
özenle yönetilmesi gereken oldukça önemli bir araştırma alanıdır.
Özellikle son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olan bu süreç,
uluslararası insan kaynakları açısından gerekli özen gösterilerek
yönetilemediği takdirde firmalara ciddi maliyetler getirebilecektir.
Expat kavramının son yıllarda gittikçe önem kazanmasının nedenlerini
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Brewster ve Scullion, 1997; 82):
 Çok uluslu işletmelerin sayılarıdaki artış ve pazar etkilerinin hızlı
yükselmesi,
 Expatların etkin yönetiminin, uluslararası işletmecilik açısından
temel bir başarı ya da başarısızlık faktörü olarak değerlendirilmesi,
 Uluslararası düzeyde çalışabilecek eleman ve yöneticilerin azlığı,
 KOBİ'lerin faaliyetlerini genişlettikleri ve uluslararası düzeye
taşıdıklarında expatlara fazlasıyla ihtiyaç duymaları,
 Uluslararası faaliyet göstermenin, yerel düzeydeki faaliyet
gösteren şirketlere göre maliyetlerinin azalmasındaki gerekçenin expat
yönetimindeki başarıyla ilişkilendirilmesi.
Şirket çalışanlarının belirli süreler kapsamında farklı ülkelerde
görevlendirilmeleri hem çalışanlara hem de şirketlere önemli bir uzmanlık
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ve deneyim elde etme şansı vermektedir (Enderwick ve Hodgson, 1993;
408).
Expat yönetimi açıldığından bakıldığında expat olarak çalışana
sağlanan yan haklar da gidilen ülkedeki yerel kontratlara göre
farklılaşmaktadır. Örneğin; expatların yeni atandığı ülkedeki ev kirası, özel
sağlık sigortaları, dil kursu, araç temini, varsa çocukların okul masrafları,
spor salonu üyeliği vb. gibi mevcut ülkeden çok farklı ve yeni ülkede
hayatı kolaylaştırıcı yan haklar sağlanabilmektedir. Diğer bir ifade ile
expatlık, yeni bir kariyer yolunun açılması, yeni bir dil öğrenme, ülke ve
kültürü tanıma, daha iyi maaş, proje bazlı çalışma, konaklama, eğitim,
çocukların okul maliyeti başta olmak üzere pek çok masrafın şirket
tarafından karşılanması, yakın ülkeleri gezme ve yeni yerler görme fırsatı
avantajlarını beraberinde getirmektedir.
Özellikle ailesi ile birlikte başka bir ülkeye giden expat çocuklarının
kazanacakları ise çok daha fazladır. Bu deneyim, expat ailesi çocuğunun
gelişimi için bir fırsat olacaktır. Expat çocukları genellikle bulundukları
ülkedeki uluslararası okullara gitmektedirler. Bunlar pahalı, ancak eğitim
kaliteleri yüksek olan okullardır. Expat eşleri ve çocukları küçük yaşta
birçok ülkeyi ve kültürü tanıma şansına erişerek birden fazla dil
öğrenmekte, dünyanın her tarafından arkadaşlara sahip olmaktadırlar. Bu
avantajlarının yanısıra expat aileleri, çalışma ve oturma izinlerinin
alınması gibi detaylı bürokratik işlemlerle de karşı karşıya kalmaktadırlar.
Expat olarak yabancı ülkede çalışma süresi her şirket politikasına göre
farklı olmakla birlikte, genelde ortalama olarak 3-5 yıl aralığındadır. Çoğu
şirket politikasına göre expatlık maksimum 5 yıl olarak belirlenmiştir.
Ancak birçok expatlık sürecinde şirket, çalışanından aldığı performans
doğrultusunda 5 yıl olan expatlık süresi bittikten sonra çalışanının yerel
kontrata geçerek daha uzun süre kalması talebinde bulunabilir. Expatlıktan
çıkıp yerel kontrat yapan çalışan açısından bakıldığında ise, expatlığın tüm
avantajları (ev kirasının ödenmesi, çocukların okul masraflarının
karşılanması vb.) yerel kontratla çoğunlukla ortadan kalkar.
Genel olarak pek çok avantajı olan expatlık sürecinde bazı sorunların
yaşanması da muhtemeldir. Expatların aile yaşantısındaki değişiklikler,
yeni bir kültüre uyum, eşlerin kariyerlerinde yaşanabilen kırılmalar,
gittikleri ülkelerin yerel çalışanlarına nazaran daha önemli ölçüde
yaptıkları fedakârlıklar, onların beklentilerinin de yüksek olmasına neden
olmaktadır (Bolino ve Feldman, 2000; 368).
Genel olarak expatların görevlerinin, beklenenden daha önce kendileri
ya da şirket tarafından sonlandırmalarının, başka bir ifade ile
başarısızlıklarının ve memnuniyetsizliklerinin kaynağı expatlıkta
karşılaşılan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar,
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 Bireysel faktörler (esas olarak bireyin kişilik özellikleri, beklenti,
algı, tutum vb.),
 Kültürel etkenler (sosyal ve kültürel çevreden kaynaklanan,
değişime uyum vb.),
 Örgütsel faktörler (şirket kültürü, çalışma ortamı, iş arkadaşlarıyla
ve tepe yönetimle olan ilişkiler vb.) kaynaklı olabilmektedir.
Expatların bulundukları ülkelerde sorumlulukları oldukça fazladır.
Çünkü expat, sorumluluk olarak sadece görevlendirildiği işi yerine
getirmenin yanı sıra, mutlaka bulunduğu ülkenin yasalarına uymak, yerel
çalışanlarla uyum içinde çalışabilmek, kültürel farklılıklara ayak
uydurabilmek, gittikleri ülkenin dilini öğrenmek için yoğun iş temposu
arasında çaba göstermek durumundadır (Przytuła, 2009). Bir
expatın problem çözme yetisinin çok gelişmiş olması gerekir. Ayrıca yasal
ve kültürel farklılıklardan çıkabilecek sorunlarla da başa çıkabilmeli, uyum
sorunu yaşamamalıdır.
Şirketler expatlara ciddi bir yatırım yapmakta olup, karşılığını
da üretilen iş, işin sonucu, üretim, performans artışı, verimlilik olarak
beklerler. Dolayısıyla bir expat, genellikle omuzlarında büyük bir
sorumlulukla birlikte stresli bir çalışma ortamını da taşımak durumundadır.
Diğer taraftan yurt dışı görevlendirmenin yaratabileceği diğer sıkıntılar
arasında expatların uluslararası alanda kariyer yollarının nasıl
şekilleneceğini bilememeleri, alıştıkları bir iş ortamı ve iş arkadaşlarından
uzakta kalmaları, aileleriyle birlikte yeni bir kültüre uyum zorlukları ve
yeni bir toplum düzeninde ortaya çıkabilecek riskler ve belirsizlikler söz
konusu olabilecektir (Osland, 2000; 229). Ayrıca ev sahibi ülke
vatandaşlarının kimi zaman expatları diğer ülke vatandaşları oldukları için
iş ortamında dışlamaları, onlara güven duymamaları da mümkün
olabilmektedir. Bu nedenle işyerlerinde expatların kararlarına şüpheyle
yaklaşmaktadırlar. Ayrıca dil engeli de yine ev sahibi ülkeden kaynaklanan
önemli bir engel olmaktadır. Bu nedenle işletmeler, ya dil yeteneği oldukça
yüksek expatları seçerek görevlendirmekte ya da önceden kapsamlı dil
eğitimi programlarına tabii tutmaktadırlar (Bolino ve Feldman, 2000; 374378).
Günümüzde eğitim sürecindeki yükselme, ekonomik büyüme ihtiyacı,
çift kariyerli ve çift gelirli ailelerinin sayısını arttırmıştır (Aytaç, 2001).
Eşlerden birinin başka bir ülkeye expat olarak gönderilmesi, diğer eş için
kariyer sorunu anlamına gelebilir. Özellikle expat olarak görevlendirilen
kişinin eşinin belli bir kariyere sahip olması, ya ailelerin farklı ülkelerde
olmalarına, bu da ailenin parçalanması anlamına gelecek ya da aile
bütünlüğünü sağlamak için kendi ülkesinde belirli bir kariyere sahip olan
expat eşinin kariyerinden vazgeçmesi söz konusu olabilecektir. Yabancı
bir ülkede expat eşinin iş bulması ise çok daha zor olacaktır. Gidilen
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ülkenin dili bilindiği takdirde iş bulmak biraz daha kolaylaşsa da expat eşi
birçok şirketin tercihi değildir. Bunun en büyük nedeni ise expatların
sadece belli bir süre için ülkede bulunmalarıdır. Şirketler uzun vadede
şirkette kalmayacağını bildiği herhangi bir çalışana yatırım yapmayı tercih
etmeyecektir. Eğer çiftin çocukları da varsa iş biraz daha karmaşık bir hal
alabilir. Farklı bir kültüre giden ailelerde expat eşleri, çocuklarının o
ülkeye adapte olmalarını kolaylaştırmak için herhangi bir işte çalışmamayı
tercih edebilir. Bu durumda eve tek maaş girmesinden kaynaklanan ve
özellikle yaşam koşullarının pahalı olduğu ülkelerde geçim sıkıntısı
yaşanması sorunu da baş gösterebilecektir.
Bu çalışmanın amacı, çeşitli ülkelerden Paris’e expat olarak çalışmaya
gönderilen ailelerin, Fransa’da karşılaştıkları sorunlarını ve bu sorunların
yaşam tatminleri üzerindeki etkilerini incelemektir.
2. Materyal ve Yöntem
Bu araştırma, dünyanın çeşitli ülkelerinden Paris’e çalışmaya
gönderilen expat ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü uluslararası bir
eğitim kurumundaki expat veliler üzerinde yapılmıştır.
Araştırmanın anakütlesi, expat ailelerinin çocuklarının gönderildiği
uluslararası okulda kayıtlı 50 expat ailesidir. Araştırmacılar tarafından
hazırlanan anket formları, kapalı zarflar içinde okul yönetiminin de
katkılarıyla velilerine dağıtılmış ve bir hafta içinde geri toplanmıştır.
Dağıtılan anketlerin 45’i geri dönmüştür. Ancak, eksik ya da hatalı
doldurulan 2 anket formu elenerek toplam 43 anket değerlendirilmiştir.
Elde edilen bilgiler, istatistiksel analiz yöntemleriyle değerlendirilerek
yorumlanmış, korelasyon, regresyon ve frekans analizleri yapılmış ve
sonuçta expat ailelerinin yaşam tatminleri değerlendirilmiştir.
Araştırmacılar tarafından benzer araştırmalarda kullanılan sorulardan
yararlanılarak hazırlanan anket formunda, aşağıda belirtilen materyaller
kullanılmıştır.
 Kişisel bilgi formu (Uyruğu, geldiği ülke, yaş, cinsiyet, eğitim
durumu, meslek, medeni durum, aile bilgileri vb.) ( 10 soru)
 Bulundukları şehir (Paris)’i genel olarak değerlendirmeye yönelik
kategorik sorular, (7 soru)
 Paris’te yaşadıkları sorun alanlarına yönelik sorular. (11 soru)
 Paris’te sosyal hayata katılımlarına yönelik sorular. ( 10 soru)
 Expat ailelerinin yaşam tatminlerini ölçmek için Diener, Emmons,
Laresen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye uyarlaması
Köker (1991) tarafından yapılmış olan Yaşam tatmini ölçeği. Ölçek; tek
faktör, beş madde ve 5’li likert tipinde derecelendirmeden oluşan
değerlendirme ölçeğidir.
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 Yabancıların bulunduğu ülkedeki ekonomik, kültürel ve sosyal
hayata erişimdeki memnuniyetlerini ölçmek amaçlı, Bursa Kent Konseyi
bünyesinde yer alan “Yabancılar Çalışma Grubu” tarafından 2011 yılında
hazırlanan ve toplam 17 sorudan oluşan “Genel Memnuniyet” soruları. Bu
sorular, derecelendirilmiş cevaplama sistemine (1: Kesinlikle
Katılmıyorum-5: Kesinlikle Katılıyorum) göre 5’li likert ölçeğine
dönüştürülerek faktör analizi yapılmış ve güvenilirlikleri test edilmiştir.
Toplam 60 sorudan oluşan form, SPSS 24 istatistik paket programı
kullanılarak değerlendirilmiştir.
3. Bulgular
Anketi cevaplayanların % 88,4 kadın, % 11,6 ‘si erkektir. Katılımcıların
yaş ortalaması 41,77 ±3,842 olup, yaş aralığı 34-49 arasıdır. Katılımcıların,
% 44.2’si “bir”, %34,9 u “iki”, %16,3’ü “üç”, %4,7’si “dört” çocuk
sahibidir. Çocuklarının yaş ortalaması ise, 4.16 ±9.56 dır. Yaş aralığı 2-17
arasındadır.
Anket formunu cevaplayanların %42,8 gibi yarıya yakın bir kısmının
master ve doktora gibi üst düzey bir eğitime sahip oldukları, yarıdan
fazlasının ise üniversite mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Mesleklerine
göre incelendiğinde %18,7 si Mühendis, %9,3 ü Tıp doktorudur. Satış
yöneticileri, pazarlama uzmanları, tekstil, otomotiv sektörü işletme
yöneticileri yoğunluktadır.
Cevaplayanların ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, Türkler
(%25,6), Amerikalılar (%11,6), Hintliler (%9,3), Koreliler (%7) ve herbiri
%4,7 oranında olmak üzere İngiliz, Estonya, Alman, İtalyan, Japon,
Makedon, Romanya, Suriye, Polonya vatandaşı bulunmaktadır.

Şekil 1: Katılımcıların, Ülkelere göre Dağılımı
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İlk kez expat olarak mı bu ülkeye geldiniz? sorusuna %46,5’i “evet”,
%53,5’i “hayır” cevabını vermiştir. Bu sonuç, expatların birkaç ülke
değiştirebildiğini, expat olarak daha önce de farklı ülkelerde
bulunduklarını göstermektedir.
Katılımcıların %35,6’sı 3 yıldır Fransa’da bulunduklarını belirtmesine
karşın, %11,6’sı Fransa’ya yeni geldiklerini ve henüz bir yılı
tamamlamadıklarını söylemişlerdir. %27,9’u en az 2 yıl daha Paris’te
kalacaklarını dile getirmelerine karşın, kısa bir süre sonra görevlerini
tamamlayacaklarını söyleyen %4,7’lik bir kısım da bulunmaktadır.
“Bu ülkeye gelmeden önce Fransızca biliyor muydunuz?” sorusuna %
74,4’ünün Fransa’ya gelmeden önce Fransızca bilmedikleri cevabını
verdikleri dikkati çekmektedir. Fransızca bilmediklerini söyleyenlerin
%79,1’i, Fransa’ya geldikten sonra Fransızca kursuna gittiklerini
belirtmişlerdir.
“Expat olarak bu ülkede en çok ihtiyaç duyduğunuz bilgilendirme
konusu nedir?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, hemen hemen
herkesin öncelikle sağlık konusunu belirttikleri, sırasıyla eğitim, istihdam,
kamu politikaları, adalet sistemleri, göç vb. konuları sıraladıkları
görülmektedir.
Erişilmesi sorun alanı olarak görülen konular sıralandığında ise
aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır.
Tablo 1: Erişimi Sorun Olarak Görülen Alanlar (%)

Sağlık
Eğitim
İstihdam
Mesleki eğitim
Dil eğitimi
Adalet sistemi
Sosyal
Güvenlik
Göç İşlemleri
Mülk edinme
Sosyal
kültürel yaşam
Sosyal yardım
ve sosyal destek

Sorun
değil
27,9
32,6
14,0
16,3
27,9
23,3
16,3

Hafif
zorlukta
14,0
14,0
18,6
20,9
14,0
20,9
25,6

Orta
zorlukta
37,2
41,9
32,6
46,5
23,3
39,5
23,3

Zor
20,9
11,6
34,9
16,3
25,6
16,3
30,2

Oldukça
zor
0,0
0,0
0,0
0,0
9,3
0,0
4,7

32,6
30,2
34,9

16,3
9,3
16,3

4,7
34,9
20,9

37,2
20,9
27,9

9,3
4,7
0,0

27,9

9,3

41,9

20,9

0,0

Tablo 1 de de görüldüğü gibi, expat ailelerinin en çok zorlandıkları ve
sorun gördükleri alan olarak “Göç işlemleri”, diğer bir ifade ile Paris’teki
bürokratik işlemler olduğu belirtilmiştir.

340 | Expat Ailelerinin Sorunları: Paris’te Pilot bir Çalışma

“Expatlık sisteminde temel sorun alanı nedir?” sorusuna karşılık,
aşağıda Tablo 2 de de görüldüğü gibi, katılımcıların yarıdan fazlası, sistem
ve prosedürlerde bilgi eksikliği yaşadıklarını dile getirmişlerdir.
Tablo 2: Expatlık Sistemindeki Temel Sorun
Frekans

Yüzde (%)

Problemlerimize çözüm konusunda
işletmelerdeki yetersizlikler

3

7.0

Aşırı bürokrasinin mevcut olması
Sistem ve prosedürler hakkında bilgi ve yol
gösterim eksikliği
Kültürel açık
Toplam

15
23

34.9
53.5

2
43

4.7
100.0

Sorunlar

Araştırmada değişken setinin güvenirliği Cronbach's α istatistiği ile
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada kullandığımız sorulardan 5’li likert tipi
ölçeğe dönüştürdüğümüz Genel Memnuniyet Sorularına faktör analizi
uygulanmıştır. İlk aşama kullanılan ölçeğin içsel tutarlılığının
değerlendirilmesinden oluşmuştur. Doğru varyansı ölçen Cronbach's α
değeri 0 ile 1 arasında değişen bir sayı olup, oluşturulan ölçeğin toplam
Cronbach alpha değeri 0.85 olarak bulunmuştur. Yapılan faktör analizi
sonucunda, üç boyut elde edilmiştir. 17 maddeden oluşan üç boyut, toplam
varyansın %65,132’sini açıklamıştır. İlk faktör “Fiziksel ortam
memnuniyeti” olarak adlandırılmış, 7 maddeden oluşan bu faktör toplam
varyansın %25’ini açıklamıştır. İkinci faktöre, “Psiko-sosyal ortam
memnuniyeti” adı verilmiştir. Bu faktör toplam varyansın %23’ünü
açıklamakta ve 5 maddeden oluşmaktadır. Üçüncü faktör ise “Kültürel
ortam memnuniyeti” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörde beş değişken
bulunmakta ve toplam varyansın %13’ünü açıklamaktadır. Ölçeklerin
güvenilirlik analizi sonucunda, Kültürel Ortam Memnuniyeti alt boyutu
dışında (0.65) diğer tüm ölçeklerin Cronbach Alpha değerlerinin sosyal
bilimlerde kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür.
Tablo 3: Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi
Ölçekler
Yaşam Tatmini
Genel Memnuniyet
Fiziksel Ortam
Memnuniyeti
Psiko-sosyal Ortam
Memnuniyeti
Kültürel Ortam
Memnuniyeti

Madde Sayısı Ortalama
(N)
(Mean)
5
2.62
17
2.59
7
2.95

Standart
Sapma (SD)
0.78
0.53
0.72

Cronbach
Alpha
0.88
0.85
0.85

5

2.24

0.80

0.86

5

2.43

0.56

0.65
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Katılımcıların yaşam tatminleri ile genel memnuniyet düzeylerinin alt
boyutları arasındaki ilişkiyi ölçmek için korelasyon analizi yapılmıştır.
(Tablo 4)
Yapılan analiz sonucunda, Yaşam tatmini değişkeni ile fiziki ortam
memnuniyeti (r=0.75; p<0.01), psiko-sosyal ortamdan memnuniyet
(r=0.69; p<0.01) ve kültürel ortam memnuniyeti (r=0.40; p<0.01)
değişkeni arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu
görülmüştür. Diğer bir ifade ile fiziki ortamdan, psiko-sosyal ortamdan ve
kültürel ortamdan memnuniyet arttıkça yaşam tatmini de yükselmektedir.
Tablo 4. Yaşam Tatmini ile Memnuniyet Arasındaki Korelasyon
Fiziki Ortam
Memnuniyeti
Psiko-sosyal Memnuniyet
,462**

Psiko-sosyal
Memnuniyet

Kültürel Memnuniyet

,258

,299

Yaşam Tatmini

,752**

,698**

Kültürel
Memnuniyet

,402**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Araştırmanın bu kısmında, fiziki, psiko-sosyal ve kültürel ortam
memnuniyeti değişkenlerinin yaşam tatmini üzerinde etkisi olup
olmadığını araştırmak için, Regresyon Analizi uygulanmıştır
Tablo 5: Fiziki, Psiko-sosyal ve Kültürel ortam Değişkenlerinin Yaşam
Tatmini Üzerine Etkisine Yönelik Regresyon Analizi

**p<0,01

Regresyon analizi sonucuna göre; fiziki ortam ve psiko-sosyal ortam
değişkenlerinin yaşam tatmini üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye
sahip oldukları, kültürel ortam değişkeninin yaşam tatmini üzerinde bir
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etkisinin olmadığı, kurulan regresyonun %1 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı olduğu elde edilmiştir.
R2 değerine bakıldığında, yaşam tatmini değişkenindeki değişiminin
yaklaşık %74’ünün fiziksel ortam memnuniyeti ve psiko-sosyal ortam
memnuniyeti değişkenleri tarafından açıklandığı bulunmuştur. Bu
sonuçlara göre, fiziki ortam ve psiko-sosyal ortamlardan memnuniyet
arttıkça yaşam tatmini de artış göstermektedirler
4. Sonuç ve Genel Değerlendirme
Genel olarak pek çok avantajı olan expatlık sürecinde bazı sorunların
yaşanması da muhtemeldir. Bu çalışmada da görüldüğü gibi, bireysel
faktörler ve sosyo-kültürel etkenler expatların memnuniyetsizliklerinin
kaynağı olabilmektedir.
Expatların sorumluluklarının oldukça fazla olması, ülkenin yasalarına
uygunluk gösterme yönündeki zorunluluğu, yerel çalışanlarla uyum
sağlamada yaşanan sıkıntılar, kültürel farklılıklardan kaynaklı kültür şoku,
en önemli sorun olarak görülebilecek dil sorunu diğer yandan ailenin
ülkeye, şehre, topluma adaptasyonunda yaşanabilecek sıkıntılar,
bürokratik işlemlerdeki zorluk, expat ailelerinde yaşam tatminlerini
olumsuz etkileyebilmektedir. Diğer taraftan axpatların karşı karşıya
kaldıkları sorunlar arasında çocukların eğitimi, geleceği planlamaya
yönelik belirsizlikler, çift kariyerli eşlerin istihdam ve kariyer sorunu ve en
önemlisi ise memleket hasreti, akraba ve arkadaşlardan uzak olmak,
expatların mutluluğuna olumsuz etki yaratabilmektedir.
Özellikle çift kariyerli ailelerin evliliklerini başarıyla sürdürmesinde
bireylerin yaşamlarını her iki kariyerin yararına düzenleme konusundaki
istek ve kararlılığı bu süreçte oldukça önemli olacaktır (Aytaç, 2001).
Enderwick ve Hodgson (1993) çalışmalarında, Uluslararası
işletmelerdeki expatların temel sorunu olarak görülen başarısızlıklarında,
yetersiz enformasyon ve oryantasyon süreci, çevre ve aile içi stres yaratan
faktörler gibi çeşitli olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmamızda da benzer
sonuçlar tespit edilmiştir.
Türkiye’de Bursa Valiliği Göç İdaresi tarafından 2015 yılında yapılan
ve Bursa’da yaşayan yabancıların Türkiye’deki yaşamları hakkında bilgi
edinmek, sorunlarını öğrenmek üzere 50 katılımcı ile gerçekleştirilen bir
araştırmada, %65’inin istihdama erişimde, %70’inin göç yönetim
sisteminde, %69’unun mülk edinmede, %63’ünün sosyal destek sistemiyle
ilgili sorun yaşadıkları anlaşılmıştır. Bursa da yaşayan yabancılardan elde
edilen bulguların, bizim yaptığımız çalışma ile de örtüştüğü görülmüştür.
Sonuç olarak işletme yönetimleri, expat ailelerinin karşılaşabilecekleri
sorunları en aza indirmek için, gidilecek olan ülkeye yerleşim
gerçekleştirilmeden önce, tüm aile fertlerine verecekleri oryantasyon
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destekleri (dil, bürokratik işlemlerle ilgili bilgilendirme, gidilen ülkeyi ve
kültürünü tanıtma vb.) ile katkı sağlayabilirler. Böylece expatlar ve aileleri,
gidecekleri ülke ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunlara da önceden
hazırlıklı olabilecekler, neticede uyum sorunları da en aza inebilecektir.
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İSLAM HUKUKUNA İTİDAL EKSENLİ BİR YAKLAŞIM

Adnan ALGÜL
1. Giriş
İlahi dinlerin sonuncusu olan İslam, Peygamber Efendimize
gönderildiği ilk günden beri inanç, ibadet, ahlak, muamelat, insani ve
sosyal ilişkiler alanlarında itidal, vasatıyet, kolaylık, hoşgörü, sıkıntı ve
meşakkatin giderilmesi ilkeleriyle temayüz etmiş, kıyamete kadar her
zaman ve zeminde uygulanma imkân ve esnekliğe sahip bir dindir.
Muhkem ve kapsayıcı olan bu sistemin unsurları Allah’a ve onun dinine
yapılan çağrıların tüm aşamalarında kendisini hissettirmektedir. İnsan
hayatını tanzim eden İslam’ın iki asli kaynağı Kur’an ve Sünnet hak,
adalet, itidal, hikmet ve akıl gibi değerleri esas aldığı gibi insan fıtrat ve
ihtiyacına uygun hükümler ihtiva eden, insanın içinde bulunduğu şartları
dikkate alan, can ve mal güvenliğini, huzur ve saadetini temin eden bir
özelliğe sahiptir.
İslam inanç ve muamelelerde mutedil bir duruş sergilenmesini emreder.
İman, insan ile Allah arasındaki bağı, muamelat ise insanla diğer canlılar
arasındaki bağları ele alır. İslam’ın hayata bakışı itidal eksenlidir, itidali
emreder; ne toplum adına bireyi, ne de birey adına toplumu ihmal eder.
İslam vasat bir yoldur; herkese hakkını verir. İslam tevhidi esas alan,
insana sorumluluk yükleyen ve amelde de itidali, şefkati, merhameti ve
yardımlaşmayı esas alan bir dindir.
Bu araştırmamızda İslam’ın ve onun pratikteki yansıması olan İslam
hukukunun gerek ibadet ve muamelat gerekse diğer alanlarda ne denli
mutedil ve vasat bir din ve hukuk olduğunu delilleriyle ve örnekleriyle
anlatmaya çalışacağız. Bildirinin kapasitesini de göz önünde bulundurarak
uzun açıklamalara ve fazla detaya girmemeye gayret edeceğiz.
2. İslam’da itidal ve vasatiyet
2.1. İtidal ve Vasat’ın Tanımı
Duygu, düşünce, ahlâk ve davranışlardaki denge anlamında bir terim
olan “itidal” sözcüğü “adl” kökünden masdar olup “iki aşırı tutum ve
davranış arasındaki orta hal” şeklinde tanımlanan i‘tidâl bu genel tanım
çerçevesinde “orta halde bulunma, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık,
denge, düzgünlük, doğruluk” şeklinde açıklanmıştır; ayrıca adâlet
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kelimesinin bir anlamının da “itidal ve istikamet” olduğu belirtilir. Her
fazilet bir denge (itidal) ve bir normal tavırdır. Bundan sapma ya fazlalık
veya eksiklik yani aşırılık sayılır; fazlalık yönünde sapmaya ifrat, eksiklik
yönünde sapmaya da tefrit denir. İster fazlalık isterse eksiklik şeklinde
olsun her aşırılık bir rezîlettir.1 “İşte böylece sizi bütün insanlar üzerine
adalet örneği vasat/model bir toplum yaptık…”2 İtidal, ayette geçen vasat
sözcüğü ile ifade edilir. İtidal ruh ile beden, mana ile madde arasında
dengeyi bulmak, orta yolu sağlamak anlamındadır. İtidal, dini hayata
taşımada denge ve ölçüyü esas almaktır.3
2.2. Kur’an ve Sünnet Işığında İtidal ve Vasatiyet
Kur’an’ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde ahlâkî eğilimlerde, huylarda,
tutum ve davranışlarda ifrat ve tefrit yönündeki sapmalar yerilmiş, bu
hususta itidalli davranmanın önemine işaret edilmiştir. Harcamalarda4,
dünya ve âhiret işlerine yönelmede5, dostluk ve düşmanlıkta6,
cezalandırmada7 aşırılığı yasaklayan ayetler Kur’an’ın itidale verdiği
önemi gösteren örneklerden bazılarıdır. Ayrıca sık sık tekrar edilen “sırâtı müstakîm” tabiri de genellikle inançta, ahlâk ve yaşayışta her türlü
yanlışlık ve aşırılıklardan uzak, doğru, dengeli ve orta yol olarak
açıklanmıştır. Hadislerde de ibadetlerden yeme içmeye, giyim kuşama vb.
ihtiyaçlara kadar hayatın her alanında dengeli, ölçülü olmaya önem
verilmiş, genel olarak duyguların, tutum ve davranışların normal ve
dengeli olması istenmiştir. Meselâ aşırı sevginin gözü kör, kulağı sağır
edebileceği uyarısında bulunulmakta, insanlar sevdiklerini ölçülü sevmeye
çağrılmakta8, dinde aşırılık yasaklanırken bunun eski toplumların yıkımını
hazırlayan kötü bir huy olduğu belirtilmekte9, aşırı dünyevileşme
reddedildiği gibi din ve ibadet adına dahi olsa bütünüyle dünya işlerinden
kopacak kadar aşırılığa sapmak da yasaklanmaktadır10.11 Şimdi Kur’an ve
Sünnet ışığında itidal ve vasatiyete kısaca değinmeye çalışacağız.
2.2.1.

Kur’an’da İtidal ve Vasatiyet

Kur’an ayetlerini incelediğimizde itidal ve vasatiyet metodu ilkelerinin
övüldüğünü ve tavsiye edildiğini, itidal ve vasatiyetin Kur’an’dan neşet
ettiğini ve Kur’an’ın yüce hedeflerinden biri olduğunu görmekteyiz.
Çağrıcı, Mustafa, “İtidal”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2001, XXIII, s. 456.
Bakara, 2/143.
3 Candan, Abdulcelil, Dinde Aşırılık ve İtidal, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 83.
4 İsrâ, 17/29; Furkân 25/67.
5 Bakara, 2/201.
6 Bakara 2/193-194; Mâide, 5/8.
7 Bakara, 2/178; Nahl, 16/126.
8 Müsned, V, 194; VI, 450; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 116; Tirmizî, “Birr”, 59.
9 Müsned, I, 215, 347; Buhârî, “İ‘tiśâm”, 5.
10 Bknz: Müsned, VI, 226; Buhârî, “Śavm”, 51, “Zekât”, 30, “Teheccüd”, 20, “Nikâh”, 1,
“Cihâd”, 70, “Riķāķ”, 3, 4; Müslim, “Zekât”, 40; Dârimî, “Nikâĥ”, 3.
11 Çağrıcı, “İtidal”, DİA, XXIII, s. 456.
1
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Kur’an aşırılığı yasaklar12, itidale çağırır, itidali hayatın tüm alanlarında;
dini, siyasi, sosyal, ekonomi vs. alanında yerleştirmeye çalışır. Kur’an’a
göre itidal ve vasatiyet hayatın her alanını kapsayan bir metod olup belli
bir alana hasredilemez. Kur’an ışığında yürümek isteyen herkes
yaşayışında ve attığı her adımda mutedil olmalıdır. İtidal ve vasatıyet
metodunu takip etmemizi teşvik eden ayetlerden bir kısmı şunlardır:
1. “Ve işte böylece sizi (ifratla tefrit arasında) vasat bir ümmet
kıldık”13
Bu ayeti kerimede Yüce Allah İslam ümmetini vasat bir ümmet kılmak
suretiyle övmekte ve bu anlamda nimetini zikretmektedir. Bu da ümmetin
faziletine delalet etmektedir. Buhari’de geçen bir hadiste Peygamber
Efendimiz ayette geçen vasat kelimesini adalet olarak tefsir etmektedir.
Ebu Said el-Hudri’den rivayet edildiğine göre âhirette Hz. Nûh ve kavmi
hesaba çekilmek üzere getirildiklerinde Allah Tealâ Hz. Nûh'a soracak:
"Bunlara risaletimi bihakkın tebliğ ettin mi? Risalet görevini ifa ettin mi?"
Hz. Nûh: "Evet Rabbim, onlara Hakkı tebliğ ettim" diyecek. Kavmi ise:
"Hayır, bize herhangi bir peygamber gelmedi" diye onun risaletini inkâr
edecektir. Bunun üzerine Allah Tealâ, Nûh (as)'a: "Peki, senin, risaleti ifa
ettiğine dair bir şahidin var mı?" diye sorduğunda O: "Bana Muhammed
ve O'nun ümmeti şahitlik eder" diyerek Efendimiz'den şahitlik talebinde
bulunur. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle devam eder: O zaman biz: "Evet
Rabbim, O, Senin risaletini kavmine ulaştırıp tebliğ etmiştir" diye
şehadette bulunacağız. İşte Allah Tealâ'nın: "Böylece sizi vasat bir ümmet
yapmışızdır ki insanlara/diğer ümmetlere karşı şahitler olasınız. Bu
peygamber de sizin üzerinize tam bir şahid olsun..." kavli budur. Vasat
adalettir. 14
Yukarıdaki ayette geçen vasat kelimesi hangi manada olursa olsun; ister
itidal ister adalet ister güzellik ve fazilet anlamında olsun İslam ümmetinin
üstünlüğüne ve faziletine delalet ettiği gibi İslam ümmetini de bu
özeliklerin tamamına sahip olmaları hususunda teşvik etmektedir.
2. “Bizi dosdoğru yola ilet”15 “Şüphesiz bu benim dosdoğru
yolumdur; artık bu yola uyun, başka yollara uymayın, sonra o
yollar sizi Allah yolundan saptırıp parçalar (fırkalara ayırır).
İşte Allah size bunları emretmektedir; olur ki sakınırsınız.”16

Nitekim Yüce Allah Maide,5/77’de dinde aşırılığı yasaklayarak şöyle buyurur: “De ki:
“Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış,
birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine
uymayın”.
13 Bakara, 2/143.
14 Buhârî, Enbiyâ, 3.
15 Fatiha, 1/6.
16 En‘âm, 6/153.
12
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Bu ayetlerde de Yüce Allah, sapma ve eğrilikten uzak dosdoğru yol
olan İslam üzere sabit kadem olmaları hususunda Müminleri irşat
etmektedir ki bu, ifrat ve tefritten uzak mutedil ve vasat olmanın ta
kendisidir.
3. “Onlardan öylesi de vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada da
iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru"
der.”17
Bu ayette de Yüce Allah, kullarına, dünya ve ahiret iyiliğini barındıran
bu duayla dua etmelerini istemektedir. Böylece kullar hayatın tüm
alanlarında itidal ve vasatiyet üzere olabilmek için Allah’tan
muvaffakiyetler dileyecek ve Müslümanlar günün yirmi dört saatinde ifrat
ve tefritten uzak, vasat ve mutedil bir hayat yaşayacaklar. Bundan dolayıdır
ki bu dua, Peygamber Efendimizin en çok yaptığı dualar arasında
zikredilmektedir.
4. “Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak)
ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah
sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde
bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları
sevmez”18
Görüldüğü gibi bu ayeti kerimede de Yüce Allah kullarına itidal ve
vasatıyeti emretmekte, dünya ve ahiret arasında dengeli bir hayat
yaşamalarını, birinin lehine diğerinin aleyhine olacak tutum ve
davranışlardan sakınmalarını istemektedir.
5. “Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi
arasında orta bir yol tutarlar.”19
6. “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve
çaresiz kalırsın.”20
Bu iki ayette de Yüce Allah harcamalarda ifrat ve tefritten
sakındırmakta, orta yolu emretmektedir.
2.2.2. Sünnet’te İtidal ve Vasatiyet
Sünnet’te itidal ve vasatiyete gelince Hz. Aişe’nin (r.anha) ifadesiyle
ahlakı Kur’an olan Peygamber Efendimizin hayatında yukarıda verilen
ayetlerin tatbikini ve yansımasını görmek pekala mümkündür. Peygamber
Efendimiz hayatın tüm alanlarında; ibadetlerde, muamelatta, sosyal
ilişkilerde vs. mutedil ve vasat bir hayatın en güzel örnekliğini sunmuştur.
Bunu biz O’nun gerek günlük yaşantısında gerek sahabesine olan irşad ve
17

Bakara, 2/201.
Kasas, 28/77.
19 Furkan, 25/67.
20 İsrâ, 17/29.
18
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yönlendirmelerinde bariz bir şekilde görebilmekteyiz. Sahabe dünya ve
ahiret arasında denge kurmayı ondan öğrendikleri gibi her açıdan mutedil
olmayı da O’nun rehberliğinde hayatlarına aksettirmişlerdir. İtidal ve
vasatiyet ile ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. Biz bunlardan bir kaçını
örnek babından zikretmekle yetineceğiz.
1. İtidal ve vasatiyete davet eden en açık hadislerden biri
Peygamber Efendimizin şu sözüdür: “Bu din her şeyiyle
kolaylıktan ibarettir. Kim (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini
zorlarsa din mutlakâ ona gâlib gelir (ve neticede o kişi ezilip
büsbütün amelden kesilir). O hâlde istikâmet üzere dosdoğru
gidin ve îtidâlli olun! Yapmak istediğiniz ameli tam olarak îfâ
edemezseniz, gücünüz yettiği kadar mükemmele yaklaşmaya
gayret edin! Böyle yaparsanız size müjdeler olsun! (Zîrâ
amellerin azına da pek çok ecir lûtfedilir). (Yola çıkarken) sabah
ve akşam yolculuğundan, biraz da gece yürüyüşünden istifâde
ediniz (de kendinizi yormayınız).”21
Peygamber Efendimiz İslam dininin yaşanması kolay bir din olduğunu
açıklamış, dinde aşırı gidenlerin bir geleceklerinin olmayacağını, dinde
aşırılığın sahibini helak edeceğini, dini yaşayabilecek durumda (galip) iken
yaşayamaz hale geleceğini (mağlup olacağını) beyan ederek, din dahi olsa
aşırı gitmekten açık bir şekilde sakındırmıştır.
2. İbn-i Mes'ûd’dan (r.a) şöyle rivayet edilmiş: “Allah Resulü
(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Aşırı gidenler helak olmuştur” bunu üç
defa peş peşe söyledi.”22 Peygamber Efendimiz bu hadiste söz ve
fiillerde aşırı gidenlerin, dinin çizdiği sınırı aşmaya çalışanların
helak olacağını ifade ederek aşırılığı yermiş, dolaylı olarak da
itidali övmüştür.
3. Peygamber Efendimiz dini zorlaştırma gayreti içerisinde olan
Sahabîleri her seferinde ikaz etmiş, dinin kolay olduğunu
bildirmiştir. Nitekim Sahabîlerden bir grup Resûlullah’ın
hanımlarına gelerek Peygamberimizin farzların dışında yaptığı
ibadetlerden sordular. Sorularının cevabını alınca, sanki bunu az
bularak şöyle dediler: "Resûlullah kim, biz kimiz? Allah onun
geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir. Böyle olunca
ona az ibâdet yeter." İçlerinden biri, "Ben artık hayatım boyunca
her gün namaz kılacağım" dedi. İkincisi, "Ben de hayatım
boyunca hep oruç tutacağım, hiç ara vermeyeceğim" vaadinde
bulundu. Bir diğeri ise, "Hanımımla ebediyen cinsî noktada
beraber olmayacağım" sözünü verdi. Onların bu durumlarından
haberdar olan Peygamberimiz (s.a.v.) kendilerini şöyle ikaz etti:
21
22

Buhârî, Îmân, 29; Ayrıca bk. Nesâî, Îmân 28.
Müslim, İlm 7, (2670); Ebu Davud, Sünnet 6, (4609).
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"Sizler şöyle şöyle söylemişsiniz. Allah'a yemin olsun ki, sizin
Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en çok kaçınanınız
benim. Böyle iken bazen oruç tutar, bazen yerim; bazen namaz
kılar, bazen uyurum. Kadınlarla da beraber olurum. Benim
sünnetim budur. Kim sünnetimi beğenmezse benden değildir."23
Peygamberimiz yukarıdaki sözleri ile insan fıtratına uyuşmayan
sahabenin kendi nefisleri ile ilgili aldıkları kararları reddetmiş, insanın ruh
ve bedenden oluşan bir canlı olduğunu dolayısıyla ikisi arasındaki dengeyi
koruması gerektiğini, biri lehine diğerinin aleyhine olacak davranışlardan
sakınması gerektiğini, bunun da ancak itidalli davranmak suretiyle
gerçekleştirilebileceğini ifade etmiş olmaktadır.
4. Sahabîlerden Osman bin Ma'zun (r.a.) gece namaz kılmak,
gündüzleri hep oruç tutmak ve evlenmemek üzere yemin etmişti.
Peygamberimiz onu yanına çağırttı ve "Sen sünnetimi
beğenmiyor musun?" buyurdu. Osman (r.a.) "Hayır ey Allah'ın
Resulü, yemin ederim ki hayır! Aksine ben senin sünnetini
arıyorum" dedi. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: "Bil ki
ben hem uyurum, hem namaz kılarım; bazen (nafile) oruç
tutarım, bazen tutmam. Kadınlarla evlenirim de. Ey Osman,
Allah'tan kork. Çünkü ailenin senin üzerinde hakkı var, misafirin
senin üzerinde hakkı var, nefsinin senin üzerinde hakkı var. Öyle
ise bazen oruç tut, bazen tutma, namaz da kıl, uykunu da al."24
İtidal ve vasatiyet ile ilgili Kur’an ayetlerini ve hadisi şerifleri göz
önünde bulundurduğumuzda göreceğiz ki bunlar insanı hayatta mutedil
olmaya; nefsine, çevresine ve yaratanına karşı dengeli bir yaşam sürmesini
teşvik etmektedir.
2.3. İtidal ve Vasatiyetin Özellikleri ve Parametreleri 2.3
Savaşların, fitne, niza ve ayrılıkların çoğaldığı günümüzde insanların
en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında güzel ahlak, itidal ve vasatiyet
gelmektedir. Hiç şüphesiz İslam’ın bütün öğretileri ve hükümleri daha
önce de ifade edildiği gibi insanlara vasat ve mutedil bir hayat sürmelerini
öğütlemekte ve emretmektedir. İslam’daki itidal ve vasatiyetin en bariz
özellikleri şunlardır:
2.3.1. Adalet ve Hikmet
İslami itidal ve vasatiyetin en büyük özelliği insan saadetini
gerçekleştiren insana hak ettiği değeri veren ve haklarını tanıyan adalet
temeli üzerine kurulmuş olmalarıdır. Adalet her insanın ihtiyaç duyduğu
bir değerdir. Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz
23
24

Buhari, Nikâh 1; Müslim, Nikâh 5; Nesai, Nikâh 4.
Ebu Davud, Salat 317.
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Allah adaleti ve ihsanı emretmektedir.”25 İslam Müslümanlara karşı adil
davranmayı emrettiği gibi gayr-i Müslimlere karşı da adaletli davranmayı
emretmektedir.
Adalet gibi her şeyi yerli yerine ve uygun bir şekilde koyma anlamına
gelen hikmet de itidal ve vasatiyetin özelliklerindedir. Yüce Allah’ın şu
buyruğu da bu anlamdadır: “Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet
verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl
sahipleri anlar.”26 Bu ayette geçen “hikmet” sözcüğü müfessirler tarafında
farklı anlamlarda açıklanmıştır. Bütün bu anlamların odak noktasını, söz
ve amelde doğruyu bulmak ve insanı kötülüklerden alıkoyan ilmi kabiliyet
oluşturduğunu söylemek pekâlâ mümkündür.27
2.3.2. İnsanlara Kolaylık Sağlamak ve Merhamet Etmek 2.3.2
Kolaylık İslam dininin genel amaçlarından biri olduğu gibi
hükümlerde, inançta, ahlak ve muamelatta, usul ve füruda İslam şeriatının
da sıfatlarından biridir. Yüce Allah kullara ağır gelecek ve üstesinden
gelemeyecekleri hükümlerle onları mükellef kılmadığı gibi onların sıkıntı
ve meşakkat çekmelerini de istememiştir. Allah (c.c.) yaşanılabilir ve güç
yetirilebilir bir kolaylıkta dinini göndermiştir. Kur’an’ı Kerim’in birçok
ayetinde bu özelliği müşahede edebilmekteyiz. Bu ayetlerde bazıları
şunlardır: “Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.”28 “Allah yüklerinizi
hafifletmek ister; zira insan zayıf yaratılmıştır.”29
İslam kolay bir dindir. İslam’da insanları sıkıntıya sokacak, onları bitap
düşürecek, kaldıramayacakları hükümler yoktur. Zira Yüce Allah bir ayeti
kerimede şöyle buyurmaktadır: “O, din konusunda üzerinize bir zorluk, bir
güçlük yüklemedi.”30 Yani dinin hükümleri geniştir, dar değildir. Herkes
gücü nispetinde onlardan sorumludur. Hiç kimse güç yetiremeyeceği
hükümlerle mesul değildir. Nitekim bir başka ayette de bu husus şöyle
ifade edilmektedir: “Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla
yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.”31
1. Orta Yol 2.3.3
İslam’daki itidalin özelliklerinden biri de vasat/orta bir din olmasıdır.
İslam’da, Hristiyanlıktaki gibi ifrat ve Yahudilikteki gibi tefrit
bulunmamaktadır. Hristiyanlar, Allah’ın emretmediği ruhbanlığı icat

25

Nahl, 16/90.
Bakara, 2/269.
27 Geniş bilgi için bakınız: Keskin, Mustafa, Kur’an’da Hüküm, (Basılmış doktora tezi),
Kitap Dünyası, İstanbul 2017, s. 126-130.
28 Bakara, 2/185.
29 Nisa, 4/28.
30 Hacc, 22/78.
31 Talak, 65/7.
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ettikleri32 gibi, Hz. İsa’yı da beşer mertebesinden ulûhiyet mertebesine
yükselterek33 aşırıya kaçtılar. Yahudiler ise Allah’ın kitabını tahrif edip34
Peygamberlerini katlettiler35. Müslümanlar ise her ikisinin düştüğü hataya
(ifrat ve tefrite) düşmeyip Allah tarafından vasat bir ümmet olarak
isimlendirildiler. İşlerin Allah’a en sevimlisi hiç şüphesiz vasat olanıdır.
2.3.4. Ruh ve Beden Gereksinimleri Arasında Dengeyi gözetme
İnsan ruh ve bedenden müteşekkil bir varlıktır. Bedenin insan üzerinde
hakkı olduğu gibi ruhun da hakkı vardır. Her hak sahibine hakkının
verilmesi gerekir. Hiçbir kimse Allah’ın helal kıldığı bir şeyi kendine
haram kılma yetkisine sahip değildir. Kişi Allah’ın emrettiği ve mubah
kıldığı işlerle Allah’a yaklaşmaya çalışmalıdır. Nitekim Peygamber
Efendimiz geceleri namaz kılmak, gündüzleri de hep oruç tutmak ve
evlenmemek üzere yemin eden Osman bin Ma'zun’a (r.a.): "Bil ki ben hem
uyurum, hem namaz kılarım; bazen (nafile) oruç tutarım, bazen tutmam.
Kadınlarla evlenirim de. Ey Osman, Allah'tan kork. Çünkü ailenin senin
üzerinde hakkı var, misafirin senin üzerinde hakkı var, nefsinin senin
üzerinde hakkı var. Öyle ise bazen oruç tut, bazen tutma, namaz da kıl,
uykunu da al"36 diye buyurarak ona ruh-beden dengesini gözetmesini
emretmişti.
3. İslam Hukuku’nda İtidal ve Vasatıyet
Şimdiye kadar genel olarak İslam’daki itidal ve vasatiyeti kısaca
açıklamaya çalıştık. Şimdi ise İslam Hukuku’ndaki itidal ve vasatiyeti ele
almaya çalışacağız.
3.1. İbadetlerde İtidal ve Vasatıyet
Her ne kadar ibadetler Kitap ve Sünnet tarafından belirlenmiş ve
detayları açıklanmışsa da diğer şer‘î hükümlerde olduğu gibi ibadetlerde
de kolaylık, itidal ve vasatiyet prensibi hâkimdir. Her durumdaki insanın
rahatlıkla yerine getirebileceği bir esnekliğe ve kolaylığa sahiptir. Sağlıktahastalıkta, mukim veya seferi iken, genç-yaşlı, zayıf ve güçlü her ne
durumda olursa olsun ibadetler bireylerin gücü dâhilindedir. Hristiyanlıkta
olduğu gibi hayattan kopuk, ibadetlere yoğunlaşmış bir ruhbanlık, daha
önce de belirttiğimiz gibi İslam’da yoktur. İbadetlerdeki itidal ve
vasatiyete örnek olarak şunları zikredebiliriz:
Namazda her mümin güç yetirebildiği gibi namazını eda eder; ayakta
kılamıyorsa oturarak, oturarak kılamıyorsa uzanarak namazını kılar. Bazı
durumlarda öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem ederek kılabilir. Seferde
Hadîd, 57/27.
Maide, 5/17.
34 Nisa, 4/46.
35 ‘Ali Imrân, 3/21.
36 Ebu Davud, Salat 317.
32
33
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dört rekâtlı namazları kasr/iki rekât olarak kılar. Suyu bulamadığında veya
kullanacak durumda değilse teyemmüm eder. Yolcu ve hastalar daha sonra
kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler. Oruç tutamayacak derecede yaşlı
ve takatsiz olanlar oruç yerine, maddi imkânları elveriyorsa fidye verirler.
Zekât ancak temel ihtiyaçların dışında nisap miktarı mala sahip olan ve o
malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra gibi bir takım şartlarla farz olur,
öşür ise ürün toplandıktan sonra çıkarılır. Hac ömürde bir defa gücü
yetenlere farzdır. İnfak kişinin gücü nispetinde söz konusu olur.
Hz. Peygamber, hutbeyi ne uzatır ne de kısa tutardı; hutbeleri vasattı.
Gecenin tamamını ibadetle geçirenleri ikaz eder, üst üste iftar açmadan
oruç tutanları tasvip etmezdi, herkese gücü nispetinde sorumlu olduğunu
hatırlatırdı. O, en hayırlı amelin az da olsa devamlı olan olduğunu, aşırı
gidenlerin helak olacağını beyan etmiş, içki içeni lanetlemeyi yasaklamış,
Ramazan’da eşiyle ilişkiye gireni azarlamamış, kefaret vermesini
emretmiş, mescitte idrarını yapana müdahale edilmemesini emir
buyurmuştur. Bunlar örnek kabilinden zikrettiğimiz bazı hususlardır.
Şimdi bu hususların temellendirildiği bazı ayet ve hadisleri zikredelim.
 “Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.”37,
 “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar.
Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de
kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi
sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi
bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün
yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen
bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”38
 “O hâlde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten
sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim
nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin
ta kendileridir.”39
 “Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret
ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur.
Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”40
 “Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar
olan da, Allah’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah, bir
kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir
güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.”41
37

Bakara, 2/185.
Bakara, 2/286.
39 Teğâbün, 64/16.
40 Bakara, 2/173.
41 Talâk, 65/7.
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Bu ayetler incelendiğinde, başta ibadetler olmak üzere kolaylığın ve
itidalin ön plana çıktığı, Müslümanın ifrat ve tefritten uzak, gücü
nispetinde Allah’ın emirleriyle sorumlu tutulduğu açıkça görülecektir.
İbadetlerde itidal ve vasatiyeti emreden onlarca hadis mevcuttur.
Bunlardan bir kısmını daha önce zikretmiştik. Ayrıca örnek kabilinde şu
hadisleri de zikredebiliriz:
 “Hz. Âişe'den rivayet edildiğine göre bir gün onun yanında bir
kadın otururken Hz. Peygamber yanlarına girerek sordu: Bu
hanım kimdir? Hz. Âişe şöyle cevap verdi: Falancadır, o şöyle
şöyle namaz kılan bir kadındır. (Hz. Âişe, kadının kıldığı
namazları Hz. Peygamber'e anlatmaya başladı.) Bunun üzerine
Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Dur bakalım, bunları saymayı
bırak! Gücünüzün yettiği amelleri yapın. Allah'a andolsun ki siz
usanmadıkça Allah usanmaz". Resulullah'ın en çok sevdiği din
(amel), sahibinin devam ettiği (amel) idi.”42 Bu hadis,
Müslümanın gücü nisbetinde ve fıkıhta belirlenen çerçevede
ibadetlerini eda etmesi gerektiğini ifade ediyor.
 Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber
(s.a.v.)'e benim "Hayatta kaldığım müddetçe vallahi gündüzleri
oruç tutacağım, geceleri de namaz kılacağım" dediğim haber
verilmiş. Beni çağırtarak: "Sen böyle böyle söylemişsin doğru
mu?" dedi. "Annem babam sana feda olsun, evet böyle söyledim
ey Allah'ın Resûlü" dedim. "İyi ama dedi, sen buna güç
yetiremezsin, bazen oruç tut, bazen ye; gece kalk, uyu da. Ayda
üç gün tut (bu yeter), zira hayırlı işleri Allah on misliyle kabul
ederek mükâfat veriyor. Bu üç gün, aynen yıl orucu yerine geçer"
buyurdu. Ben: "Söylediğinizden daha fazlasına güç yetiririm"
dedim. "Öyleyse, bir gün oruç tut, iki gün ye, dedi". Ben tekrar
"Bundan başkasına da güç yetiririm" dedim. "Öyleyse, bir gün
tut, bir gün ye, dedi. Bu Hz. Dâvud aleyhisselam'ın orucudur. Bu
en kıymetli oruçtur -veya en efdal oruçtur.-" Ben yine: "Ben
bundan daha fazlasına güç yetiririm" dedim. Resûlullah (s.a.v.):
"Bundan efdali yoktur" buyurdu.43
Buhârî, Îmân 32, Teheccüd 18; Müslim, Müsâfirîn 221. Ayrıca bk. Nesâî, Kıyâmü’l-leyl
17; Îmân 29.
43 Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: "Bana haber verildiğine göre sen yıl orucu tutuyor,
her gece de "Kur'ân'ı (hatmen) okuyormuşsun, doğru mu?" dedi. Ben: "Evet ey Allah'ın
Resulü, doğrudur, ancak bunda maksadım sadece hayırdır" dedim." Rivayette konuşma
şöyle devam eder: "Resûlullah (s.a.v.) bana: "-Kur'ân'ı ayda bir kere oku" dedi. Ben: "-Daha
fazlasına da güç getirebilirim" dedim. "-Öyleyse her gün günde bir kere oku" dedi. Ben
tekrar: "-Bundan fazlasına da güç getirebilirim" dedim. "-Öyleyse, buyurdu, her yedi
gecede bir kere oku, daha aşağı düşme" dedi. Resûlullah (s.a.v.) bana şunu da söyledi: "Bilmezsin, belki uzun bir ömrün olur (yaşlılığında ahdi yerine getiremezsin)". Abdullah der
ki: Ben nefsime şiddetli davrandıkça, (bundan vazgeçmem için) bana da şiddet gösterildi.
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Bu hadisten de açıkça anlaşılmaktadır ki İslam, ibadetleri emretmekle
birlikte kişinin nefsini sıkıntıya sokacak, zayıf düşürecek veya ailesini
ihmal edecek şekildeki ibadetleri tasvip etmemekte, ibadet için bile olsa
insanın ifrata/aşırıya kaçmasına müsaade etmemektedir. İslam’daki her
sorumluluk bireyler için birer nimet, rahmet ve kurtuluştur. İslam kolaylığa
çağırır, zorlaştırmayı yasaklar. Hiç kimsenin nefsine kaldıramayacağı yükü
yüklemeye hakkı yoktur.
3.2. Muamelâtta (Mali İşlerde) İtidal ve Vasatıyet
İslam hukukunda muamelat konusu da itidal ve vasatiyet temeline
dayanmaktadır. Bunun en bariz göstergesi de muamelatta aslolan sahih,
caiz ve mubah olmasıdır, haramlılık ise arızidir. Riba, kumar, garar,
karaborsacılık ve insanların mallarını batıl/haksız yollarla yemek gibi gayri
meşru durumlarla sınırlıdır.
İslam iktisadı düzenindeki itidal ve vasatıyetten dolayıdır ki malların
saçıp savrulması ve israf edilmesi haram kılınmış, infak ve tüketimde itidal
emredilmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Akrabaya,
yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü
saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok
nankörlük etmiştir.”44, “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik
edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.”45
Kur’an’ın değindiği itidal ve vaatiyetin örneklerinden biri de malın
meşru yollarla biriktirilmesinin mubah olmasıdır. Mal sevgisi fıtri, doğal
bir durumdur. İnsan mal sevgisinde aşırıya kaçmadan ve malı takdis
etmeden itidal çerçevesinde kaldığı sürece bir mahzur söz konusu değildir.
Nitekim Allah (c.c.) “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki
kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak
da daha hayırlıdır”46 buyurmaktadır.
Menkul-gayr-i menkul mallarda alış veriş kira gibi tasarruflar karşılıklı
rızaya dayalı olarak meşru kılınmıştır. Nitekim Yüce Allah bu hususu şöyle
açıklamaktadır: “Ey müminler, birbirinizin mallarını gayrı meşru yollar
kullanarak değil, karşılıklı anlaşmaya dayalı ticaret yolu ile yiyiniz”47
İhtiyarladığım zaman, Resûlullah (s.a.v.)'in tanıdığı ruhsatı kabul etmiş olmayı temenni
ettim." Bir başka rivayet de buna benzer, ancak şu ziyade var: "Bunu yaparsan gözün
(uykusuzluktan) ferini kaybeder, nefsin de yorulur. Devamlı tutulan oruç, oruç sayılmaz."
Bir başka Rivayette: "Dâvud aleyhisselamın orucunu tut: O, bir gün tutar bir gün yerdi.
Düşmanla karşılaşınca da gücü kuvveti yerinde olduğu için kaçmazdı" ziyadesi de var.
(Buhârî, Savm 54, 55, 56, 57, 58,59, Teheccüt 7, 19, Enbiya 37, Fedâilu'l-kur'ân 34, Nikâh
89, Edeb 84, İsti'zan 38; Müslim, Sıyâm 181-194, (1159); Ebu Dâvud, Sıyâm 53, (2425);
Nesâî, Sıyâm 76, (4, 209-210); Tirmizî, Savm 57).
44 İsrâ, 17/26, 27.
45 Furkân, 25/67.
46 Kehf, 18/46.
47 Nisa, 4/29.
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Alışverişte her iki tarafın da birbirine kolaylık göstermesi, birbirini
yormadan ve kandırmadan alışverişi gerçekleştirmesi büyük bir fazilet
olarak görülmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu hususu şöyle
beyan etmektedir: “Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman
kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah
merhamet eylesin.”48 Hadiste görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz
alışverişlerde tarafların kolaylık göstermesini, cömert davranmalarını ve
ticaret ahlakına sahip olmalarını teşvik etmektedir.
3.3. Başkalarıyla İlişkilerde İtidal ve Vasatıyet
Müslüman veya gayr-i müslim olsun insanın toplumdan ayrı olarak tek
başına yaşamını sürdürmesi oldukça zordur. Zira insan tabiatı gereği
başkalarıyla beraber yaşamaya meyillidir. Bundan dolayıdır ki Müslüman
dinin kendisine yüklediği misyon gereği yapıcı ve mutedil olmalıdır.
Kur’an ve Sünnete Müslümanın diğer birey ve canlılarla ilişkilerinde
itidalli davranmasını, onlara karşı şefkat ve merhamet göstermesini,
yumuşak ve hoşgörülü olmasını, onlara iyi davranmasını isteyen birçok
emir ve düzenleme mevcuttur. Bu husustaki ayetlerden bir kısmı şöyledir:
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder;
hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size
öğüt veriyor.”49, “Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle
çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi
yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi
bilendir.”50, “Ve insanlara güzel söz söyleyin.”51. Bu ayetler Müslümanın,
Müslüman olup olmamasına bakmaksızın diğer insanlarla ilişkilerini
düzenler. Zira son ayette geçen “nâs/insanlar” sözcüğü de bunu teyit
etmektedir. Dolayısıyla Müslüman, söz, fiil veya ima ile bile olsa
başkasına zarar vermekten sakınmalı, onlara iyilikte bulunmalıdır.
İslam’daki itidalin bir diğer göstergesi de affetmeyi, istişare etmeyi ve
hoşgörülü davranmayı emretmesidir. Yüce Allah Peygamber Efendimize
hitaben şöyle buyuruyor: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı
yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin
etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan
bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip
azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah,
tevekkül edenleri sever.”52 Bu ayetteki hitap her ne kadar Peygamber
Efendimize olsa da diğer Müslümanlar için de geçerlidir. Zira Kur’an

İbn Mâce," Ticaret", 28.
Nahl, 16/90.
50 Nahl, 16/125.
51 Bakara, 2/83.
52 Âli Imrân, 3/159.
48
49
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Müslümanlardan Peygamber Efendimizi örnek almalarını istemektedir.53
Başkalarına karşı itidalli ve güzel ahlaklı olmanın gereklerinden biri de
kişinin öfkesine hâkim olması, affedici olması ve kötülüğe kötülükle değil
de iyilikle karşılık vermesidir. Nitekim Kur’an’ı kerim’de şöyle
buyurulmaktadır: “kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin
kusurlarını affederler.”54
Yukarda da ifade ettiğimiz gibi İslam, sadece Müslümanlara değil,
Müslümanlarla savaş halinde olmayan, barış içinde yaşayan tüm gayr-i
Müslimlere karşı da iyi davranılmasını emreder. Şu ayetler bunun en bariz
kanıtıdır: “Allah, sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi
yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil
davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah, âdil davrananları sever. Allah,
sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve
çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları
dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.”55 Bu ayetlerde
Müslümanlara zarar vermemiş, onları yurtlarından çıkarmamış diğer gayri Müslimlerle iyi ilişkiler kurmanın, onlara iyilikte bulunmanın bir
mahzurunun olmadığı beyan edilmektedir. Bu da İslam hukukunun
insanların barış içerisinde yaşamalarını sağlayan insan temelli bir hukuk
sistemi olduğunun göstergesidir.
Yukarıdaki ayetlerden savaş halinde olanlara karşı kötü
davranılabilecek anlamı çıkarılmasın. Zira İslam’ın, tarihte eşine az
rastlanabilecek, herkesi hayran bırakan, günümüz dünyasının bile henüz
ulaşamadığı ve örnek alınabilecek bir savaş ahlakı ve hukuku
bulunmaktadır. Nitekim İbn Abbas’dan (r.a.) yapılan rivayete göre,
Peygamber Efendimiz gazaya katılan Müslüman askerlerine şu tarihi
talimatı vermiştir: “Şanı Yüce Allah'ın ismiyle yola çıkın, Allah yolunda
Allah'ı inkâr edenlerle savaşıp vuruşun. Haksızlık, acımasızlık, ahde,
anlaşmaya vefasızlık etmeyin. Ganimet malından aşırmayın. Kulak, burun
ve baş kesmeyin; çocukları öldürmeyin, kendilerini mabede vermiş (rahip,
rahibe ve benzeri) kişileri öldürmeyin.”56 Başka bir hadiste de, “Rasûlullah
(s.a.v.) kadınları ve çocukları öldürmekten nehyetti”57 buyrulmaktadır.
Günümüzde çoluk-çocuk, kadın erkek, yaşlı-genç, sivil-asker ve mabed
ayrımı yapılmadan herkesin hedef alındığı ve katledildiği savaşlara
baktığımızda İslam’ın talimatlarının ne denli yüce bir ahlak içerdiğini daha
iyi anlayabiliyoruz.

“Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman,
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21.)
54 Şûrâ, 42/37.
55 Mümtehine, 60/8, 9.
56 Tirmizî, Diyât 14, Siyer 47, Fezâilu'l-Kur'an 17; İbn Mâce, Cihad 38.
57 Buhârî, Cihad 147; Müslim, Cihad, 25-26; Tirmizî, Siyer 19; İbn Mâce, Cihad 30.
53
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4. Sonuç

İtidal ve vasatiyet düşüncesi adalet, denge ve karşı tarafı kabullenme
anlamlarını taşır. Ayrıca hayatın değişik alanlarında zulüm ve haksızlığa
tevessül etmeden her hak sahibine hakkını vermektir. İfrat, tefrit, taassup,
şiddet ve aşırılık olmaksızın insanların adalet ve itidal temeli üzerinde
yükselmelerini ifade etmektedir. İtidal ve vasatiyet İslam’da yeni ortaya
çıkmış bir mezhep veya düşünce tarzı olmayıp İslam’ın ana özelliklerinden
biridir. Keza herhangi bir cemaatin veya İslami hareketin tekelinde bir sıfat
da değildir. Bilakis istisnasız tüm Müslümanların/İslam ümmetinin bir
vasfıdır ve öyle olmalıdır.
İtidal ve vasatiyet ifrat ve tefritten uzak adil, dengeli ve sıratı müstakim
üzere bir hayat sürme anlamına gelmiş olup ölçüsü Kitap ve Sünnette
belirlenmiştir. Dolayısıyla itidal ve vasatiyette keyfilik ve nefsin
isteklerine göre hareket etmek söz konusu değildir. İtidal ve vasatiyet
İslam’ın ayrılmaz bir özelliği olup inançta, ibadette, şeri hükümlerde,
sosyal ve siyasal düzen gibi tüm alanlarda tebarüz etmektedir.
Tarihte Müslümanların en büyük kesimi inanç, düşünce ve amelde
itidali temsil etmiş, İslami değer ve prensiplere önem vermiş, meşru ve
yasal yöntemlerle İslamî şuurun yayılmasına çalışmıştır. İnsanların değişik
görüş ve eğilimlere sahip olması kabul görmüş, onu zorla dayatmaya
çalışmak ise yerilmiştir. Aşırılık ise azınlıkta kalmıştır.
İtidal ve vasatiyetin Kur’an ve Sünnetten neşet etmesi ve İslam’ın en
bariz özelliği olması hasebiyle İslam âleminde söz sahibi tüm liderlerin,
üniversitelerin, vakıf ve derneklerin bu düşünceyi benimsemesi ve
insanları buna davet etmeleri gerekir. Bu düşünceyi hayatın tüm alanlarına
hâkim kıldığımız takdirde İslam âlemi, içinde bulunduğu sıkıntılardan
kurtulacak, tekrar huzur ve güven ortamı tesis edilebilecektir.
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DİJİTAL YAYIN SAĞLAYICILARI VE YASAL
DÜZENLEMELER
Digital Broadcasting Vendors and Legislative Regulations
Mesut İRİS
1. Giriş
İnsanoğlu Aristo’nun deyimiyle bir zoon politikon’dur. Toplumsal bir
varlık olarak kendisini toplum içerisinde var eder. Bir arada yaşar ve
iletişim kurarak geleceğini inşa eder. Bu süreçte iletişim teknolojileri kitle
iletişim araçlarının var olmasına ve geliştirilmesine neden olmuştur.
Matbaanın icadı, radyo, televizyon ve günümüzde internet teknolojilerinin
hızlı gelişimi iletişimin sınırlardan arınmasına ve hızla dolaşmasını
sağlarken, aynı zamanda bu dolaşımla birlikte toplumlar arası fikirlerin de
dolaşımı, kamuoyu oluşumu ve yönlendirilmesini de sağlamaktadır.
Televizyon 20. Yüzyılın en büyük kitle iletişim aracı olabilir. Ancak
internet teknolojilerinin büyük bir gelişim göstererek interaktif bir mecra
yaratması ve bireylerin cebine kadar girebilmesi onu tahtından etmiştir.
Nitekim artık izleme, paylaşma, alışveriş yapma, oyun oynama ve iş gibi
yaşam hayatımızı kaplayan hemen her mecrayı internet üzerinden sınırlar
olmaksızın gerçekleştirebilme imkânı olmaktadır. Bu bağlamda televizyon
içerikleri de internette bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından canlı veya
sonradan izlenebilecek şekilde izleyicilere sunulmaktadır. Ayrıca internet
yayın sağlayıcıları sadece aktarmakla kalmayıp, kendileri de içerik
oluşturmakta ve belirli ücretler karşılığında üyelerinin hizmetine
sunmaktadır. Her özgürlük beraberinde birtakım sınırlamalar ve denetim
de getirmektedir. Nitekim radyo ve televizyon yayıncılığı düzenleyen ve
denetleyen kuruluşlar bulunduğu gibi internet üzerinden gerçekleştirilen
yayınların da belirli ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi ve denetlenmesi
gerekmektedir. Çalışmanın amacı internet üzerinden gerçekleştirilen yayın
hizmetlerine yönelik denetlenme ve yasal düzenlemelerin neler olduğunun
ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye’de televizyon
yayıncılığı ve internete değinilirken, uluslar arası ve yerel dijital yayın
sağlayıcılarına da değinilmiştir. Son olarak dünyada ve Türkiye’de
yayıncılık faaliyetinde bulunan kuruluşların denetimini gerçekleştiren
kurumlar ve bu kurumların yetkileri anlatılarak, internet ortamında sunulan
yayın içeriklerinin denetlenmesine dair yasal düzenlemeler incelenmiştir.



(Arş. Gör.); İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul,
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2. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı ve İnternet
İlk düzenli televizyon yayıncılığı 31 Ocak 1968 tarihinde
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin resmi yayın kurumu Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu (TRT)’nun Ankara’da harekete geçmesiyle televizyon
yayıncılığı düzenli olarak başlamıştır.1 Daha öncesinde deneme amaçlı
gerçekleştirilen televizyon yayıncılığı faaliyetleri de bulunmaktadır. 1952
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uygulamalar yapılmıştır.
TRT 1961 Anayasası’nın 121. maddesi esasınca ilk olarak tarafsız ve
özerk bir kamu kuruluş olarak yürütülmekteydi. Ancak siyasi TRT
kendisini hiçbir zaman siyasi alanın etkisinden çıkartabilmiş değildir. 12
Mart süreciyle birlikte TRT değişim geçirerek özerk ve bağımsız
özelliğinden sıyrılmış, resmi bir devlet kuruluşu haline gelmiştir.2
1968 yılıyla birlikte başlayan televizyon yayıncılığı ilk olarak siyah
beyaz gerçekleştirilirken öncelikli amaç yayınların yurdun her kesimine
ulaşabilmesi olmuştur. Daha sonra 1982 yılında renkli yayın denemeleri
gerçekleştirilmiş ve 1984 yılında renkli yayına geçilmiştir.3
80’li yıllarda toplumsal dinamiklerin değişmesi yayıncılık alanında da
gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve
Turgut Özal’ın daha sonra 6 Kasım 1983 seçimleriyle beraber Başbakan
olarak iktidara gelmesi sadece siyasi yapının değişmesine neden olmamış,
aynı zamanda serbest pazar ekonomisine geçiş yapılarak toplumun
ekonomik yapısının da değişmesine neden olmuştur. Nitekim Özal’ın
gerçekleştirdiği politikalar yayıncılık sektöründe de yankı bulmuştur.
TRT’nin ikinci kanalı olan TRT2 6 Ekim 1986’da devreye girerek artık iki
kanallı televizyon yayıncılığı başlamıştır.
Devam eden süreçte Özal Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığı’na geçiş
yapmış ve liberal politikaların hız kazanarak her alana yayılmasına neden
olmuştur. Bu bağlamda da Cumhurbaşkanı Özal 1990 yılı içerisinde
yaptığı bir açıklamada, yurt dışından Türkçe yayın gerçekleştirilmesini
engelleyen bir kural olmadığını, bu çerçevede Türkiye’ye yayın
yapılabileceğini işaret ederek, özel kuruluşların da önünü açmıştır.4
Bu açıklamanın bilinçli bir şekilde yapıldığı aşikârdır. Nitekim yapılan
açıklamanın hemen ardından, 1 Mart 1990 yılında özel girişimlerle kurulan
ve Türkiye’ye yönelik ilk özel televizyon yayınını gerçekleştiren Star-1,
İsviçre’de MagicBox şirketi aracılığıyla deneme yayınlarına başlamıştır.
Murat Özgen, “Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi ve Yasal Çerçevesi”,
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, 2003, s.424.
2 Murat Özgen, a.g.e., s.425.
3 Oğuz Ünlüer, “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı Tarihine Analitik Bir Yaklaşım”,
Kurgu Dergisi, Sayı 17, 2000, s.48.
4 Murat Özgen, a.g.e., s.428.
1
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Daha sonra MagicBox şirketi ortakları arasında Turgut Özal’ın oğlu Ahmet
Özal’ında bulunduğu ortaya çıkmıştır.
Fiili olarak başlatılan özel televizyon yayıncılığı daha sonra 8 Temmuz
1993 yılında 1982 Anayasası’nın 133. maddesi değiştirilerek yasal bir
çerçeveye oturtulmuştur. 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yayınları Hakkında Kanun” adlı yasa 13 Nisan 1994 yılında Türkiye
Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.5
Bu sayede özel radyo ve televizyon yayıncılığı yasal zemin nezdinde
meşrulaşmıştır.
İlerleyen süreçte hızla özel televizyon yayıncılığı yayılmış ve
çoğalmıştır. Yayıncılık içerikleri de bu doğrultuda çeşitlilik göstererek
artmıştır. Yarışmalar, diziler, evlendirme programları, reality-show’lar
birbiri ardına rekabeti kızıştırarak Türk halkının televizyon önünde zaman
geçirmesine neden olmuştur.
Türkiye’nin internet ile tanışması 1990’lı yıllara denk gelmektedir. İlk
olarak 12 Nisan 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki
yönlendiriciler kullanılarak Amerika ile internet bağlantısı kurulmuştur.6
Bugüne bakılacak olursa 2017 yılı verilerine göre İnternet kullanan
bireylerin oranı %66,8’dir. Her on hanenin sekizi internete erişebilirken,
her dört kişiden biri internet üzerinden alışveriş yapmaktadır.7
İnternetin ilk dönemlerinde geliştirilen içerikler ağırlıklı olarak
metinler ve statik görüntülerden meydana gelirken, altyapının sınırlı
olmasından dolayı video tabanlı televizyon içerikleri web sitelerinde yer
alamamaktaydı.8
İnternet teknolojilerinin mobil teknolojiler ile beraber entegre bir
şekilde gelişim göstermesi televizyon yayıncılığının sadece tek bir mecra
ile sınırlı kalmamasına yol açmıştır. Artık herkes cebindeki mobil akıllı
cihazlardan internete bağlanarak istedikleri her türlü içeriğe ulaşabilir hale
gelmiştir.
3. Dijital Yayın Sağlayıcıları
Dijitalleşme öncesinde analog olarak gerçekleştirilen ses ve görüntü
aktarımı çağın gerekliliklerine cevap verememekteydi. Dijital sisteme
geçiş çalışmaları 90’lı yıllara denk gelirken, uydu yayıncılığının
dijitalleşmesi öncü olmuştur. İlerleyen süreçte ise kablo ve karasal
https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4676.html, Erişim tarihi:01.06.2018
Merve Ergüney, “Türkiye’de İnternet Dizilerinin Gelişmesine Zemin Hazırlayan Tarihsel
ve Teknolojik Süreç”, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2017, s.54.
7 TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017, Sayı: 24862, 18
Ağustos 2017, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862, Erişim tarihi: 01.06.2018
8 Merve Ergüney, a.g.e, s.55.
5
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yayıncılıkta da dijital yayıncılığa geçiş sağlanmıştır. Dijitalleşme birçok
alanda yenilik getirmiştir. Bu yenilikler arasında daha kaliteli ses ve
görüntü aktarımı, taşınan kanal kapasitesinin artması, maliyetlerin düşmesi
gibi birçok örnek gösterilebilir.9
Dijitalleşme, internetin hızla yaygınlaşması, iletişim teknolojilerindeki
atılımlar ve mobil cihazların artık kişilerin her ihtiyacına cevap verebilecek
duruma ulaşması yayıncılığın da bu platformlara taşınmasına neden
olmuştur. Dijital yayın sağlayıcıları belirli kurumlar tarafından dijital
kodlar içeren bir altyapıya dayandırılarak hedef kitlelerin kullanımına
sunulmaktadır. Bu tarz platformlar kullanıcılarına belirli ücretler
karşılığında üyelikler vererek hemen her yerde içeriklerine ulaşabilme,
canlı izleyebilme ve indirebilme hizmeti vermektedir.
Bu sayede sınırların bir önemi olmaksızın, dünyanın herhangi bir
yerinden herhangi bir hizmet sağlayıcıya üye olunarak içeriklerinden
faydalana bilinmektedir. Nitekim ülkemize de hizmet veren Amerika
merkezli Netflix en önemli örneklerden bir tanesidir.
Netflix 1997 yılında Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde kurulan filmdizi yapımcılığı ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren dijital bir yayın
sağlayıcısıdır. Şirket ilk olarak DVD satışı ve kiralaması üzerinde dururken
daha sonra internet üzerinden film-dizi seyredilmesine olanak sağlayan bir
platform haline gelmiştir. Zamanla uluslararası sağlayıcılık hizmeti
vermeye başlayan Netflix günümüzde 190’dan fazla ülkeye hizmet
vermektedir. Temmuz 2017 itibariyle Netflix’in 51,92 milyonu Amerika
Birleşik Devletleri’nde olmak üzere dünya çapında 105 milyona yakın
abonesi bulunmakta ve her geçen gün artmaktadır.10
Şirket sadece yapılan film-dizilerin izlenebilmesine olanak sağlayan bir
platform olmayıp, aynı zamanda kendisi de yapımcılık görevi
üstlenmektedir. Nitekim 2013 yılında “House of Cards” adlı ilk dizisiyle
içerik de üretmeye başlamıştır.

Emine Koyuncu, “Tv Yayıncılığı Alanındaki Dijital Tv Platformları Sosyal Paylaşım
Ağlarını Neden Kullanırlar?”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19 Sayı 1,
2017, s.317.
10 Wikipedia, “Netflix”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Netflix, Erişim tarihi: 01.06.2018
9
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Resim 1: Netflix Türkiye sitesi ekran görüntüsü
Netflix’in Türkiye’de herhangi bir temsilciliği veya lisansı
bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’den üyelik kabul etmekte ve yayın
hizmeti vermektedir. İnternet sitesinden üye olunarak bir ay ücretsiz
kullanım olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca üye olunduğunda, akıllı
televizyon, oynatıcılar, telefon, tablet ve bilgisayar gibi hemen her iletişim
aracında anında veya indirip sonrada izleme imkânı sağlanmaktadır.
Netflix gibi uluslararası çapta faaliyet gösteren yayın sağlayıcıları yerel
ölçekte faaliyet gösteren dijital yayın sağlayıcılarının oluşmasına da örnek
olmuştur. Nitekim ülkemizde bu amaçla kurulan ve faaliyet gösteren dijital
yayın sağlayıcıları bulunmaktadır.
Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren BluTV internet
üzerinden hizmet veren dijital bir yayın sağlayıcıdır. Şirket 2016 yılında
faaliyetlerini başlatmış ve Android ve İos gibi platformlarda da yerini
almıştır.11 Netflix’te olduğu gibi bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı
televizyonlar üzerinden erişilebilmektedir. Canlı televizyon yayınları,
film, dizi, spor ve birçok alanda yerli ve yabancı içeriklerin sunulduğu
platformda ayrıca şirketin orijinal içerikleri de bulunmaktadır. Buna örnek
olarak BluTV’nin ilk orijinal yapımı olan “Masum” dizisi gösterilebilir.

11 http://www.doganholding.com.tr/is-alanlari/yazili-medya.aspx, Erişim tarihi: 01.06.2018
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Resim 2: BluTv sitesi ekran görüntüsü
Bir başka yerel dijital yayın sağlayıcı ise Doğuş Yayın Grubu
bünyesinde faaliyet gösteren PuhuTv’dir. 2016 yılında kurulan şirket diğer
şirketler gibi bünyesinde yerel ve yabancı içerikler bulundurmaktadır. 2.5
milyon indirilen mobil uygulaması ve 1 milyonu aşan kayıtlı kullanıcının
yer aldığı platform da şirketin orijinal içerikleri de bulunmaktadır. Buna
örnek olarak PuhuTv’nin ilk orijinal yapımı olan “Fi” dizisi gösterilebilir.12

Resim 3: PuhuTv sitesi ekran görüntüsü
Dijital yayın sağlayıcılarının kendi içeriklerini üretir hale gelebilmesi
ulaşabildiği kesimin çapını gözler önüne sermektedir. Hemen her
mecradan ulaşılabilir, yüksek çözünürlüklü ve reklamsız izlenebilme
olanağı gibi birçok özelliği içerisinde barındıran dijital yayın sağlayıcıları
büyük bir kesim tarafından talep görmektedir.
4. Yasal Düzenlemeler ve Denetim
Kitle iletişim araçları bir fikri, iletiyi veya aktarılmak istenen herhangi
bir şeyi kitlelere ulaştırabilme gücüne sahiptir. Bu güç kitle iletişim
araçlarını elinde bulunduran kuruluşlara büyük bir sorumluluk
12

https://www.dogusdigital.com/, Erişim tarihi: 01.06.2018
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yüklemektedir. Kitlelere fikirleri aktarabilmek aynı zamanda kitlelerin
fikirlerine de etki edebilmek anlamına gelmektedir. Yönlendirme ve
kamuoyu oluşturma kitle iletişim araçlarının en önemli özellikleri arasında
yer almaktadır. Kolay ulaşılabilir olması ve artık bireye direk hitap
edebilecek hale gelmesi kitlelere olan etkisinin günümüzde artık en üst
seviyeye ulaşabildiğinin göstergesidir.
Böylesi bir gücün denetime tabii olmaksızın dolaşımda bulunması
sorunlara neden olabilir. Nitekim kamu yararının gözetilmesi gerekliliği
yeni mecralara taşınan yayıncılığın denetim mekanizmalarının da yeni
mecralara uygun hale getirilmesini gerekli kılmaktadır.
Radyo, televizyon ve günümüzde internet üzerinden hizmet veren yayın
sağlayıcılarının belirlenen yayın ilkelerine, ticari ve kanuni statülere
uygunluğu ile siyasi reklam ve propaganda yayınlarına ilişkin belirlenen
normlara uygunluğunun denetlenmesi de gene kamu yararı sağlanması
açısından önem arz etmektedir.13
Denetleme yolları arasında gücünü anayasa ve kanunlardan alan resmi
denetim mekanizmaları bulunurken, resmi olmayan özdenetim
mekanizmaları da bulunmaktadır. Gücünü anayasa ve kanunlardan alan
denetim mekanizmalarının müdahale edebilirliği diğer mekanizmalara
göre daha etkin rol oynamaktadır.
Yayın sağlayıcılarının denetime tabii tutulması, “kanalların kıtlığı,
kamu yararı, endişe ve yayınlarda bütünlük”14 gibi önemli
gerekçelendirmeler ile desteklenirken aynı zamanda iletişim özgürlüğünü
de kısıtlayacak adımlar atılmaması gerekmektedir. Dışarıdan yapılacak bir
müdahale yerine özdenetim mekanizmalarının çalıştırılması düşüncesi de
bir başka yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim özdenetim mesleğin
saygınlığını korurken, hükümetler tarafından yapılabilecek müdahaleleri
ortadan kaldırmaktadır.15
Bu bağlamda ilk düzenleyici ve denetleyici kurum Federal
Communications Commission – FCC, 1934 yılında ABD’de kurulmuştur.
Avrupa’da ise bu tarz kurumlar 1980’li yıllarda kurulan kurulmuştur.
Fransa’da Counseil Supérieur de L‟audiovisiuel - CSA, İngiltere’de ise
Independent Television Commission – ITC örnek olarak gösterilebilir.16
Sena Coşkun, “Görsel-İşitsel Yayıncılığın Denetlenmesi Bağlamında ABD, Japonya ve
Rusya’daki Son Düzenlemeler”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik
Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2017, s.475
14 Ahmet Çitçi, Uluslararası Hukuk Açısından Radyo ve Televizyon Hukuku, Ankara: Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, 1999, 38-39
15 Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği, 3. Basım, Set-Systems, İstanbul, 2006, s.70.
16 Neslihan Koç, “Abd, İngiltere Ve Fransa’da Yayınların Düzenlenmesi Ve Yayın İçeriği
İhlallerine Karşı Yaptırımlar”, Uzmanlık Tezi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara,
2011, s.19
13
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ABD’de yayıncılık ile ilgili düzenlemeler 1934 yılında konulan İletişim
Kanunu (Communication Act 1934), 1996 yılında konulan
Telekomünikasyon Kanunu (Telecommunication Act 1996), Birleşik
Devletler Kodları (United States Code) ve Federal Düzenleme Kodları
(Code of Federal Regulation – CFR) ile yapılmaktadır.17
İletişim Kanunu, FCC komisyonuna kanunda belirtilen hükümlerini
yerine getirmek ve düzenleme yapma yetkisi tanımıştır. Komisyonun
yetkileri arasında;
- “Radyo istasyonlarını sınıflandırmak,
- Yayın istasyonlarına verilecek frekansları saptamak,
- İstasyonlar arası iletişim ekipmanlarının, sinyallerin, alıcı ve
vericilerin bozulması veya sistemin çökmesini (enterferans) önlemek için
kanuna aykırı olmayan düzenlemeler yapmak,
- Radyo ve televizyon kuruluşlarına lisans vermek,
- Radyo ve televizyon kuruluşlarına verilen lisansı askıya almak”18
bulunmaktadır.
Ayrıca komisyon uyarı, para cezası, yayın lisansının iptali gibi
yaptırımlarda bulunabilir.
Amerikan anayasasının birinci değişiklik maddesi “The First
Amendment” ifade ve basın özgürlüğünü teminat altına almaktadır. Ancak
sınırsız bir özgürlükten söz etmek mümkün değildir. İfade ve basın
özgürlüğüne sahip yayın sağlayıcılarının uyması gereken 4 temel ilke
bulunmaktadır. Bunlar kamu yararının gözetilmesi gerekliliğini ortaya
koyan “Kamu Yararı İlkesi”, kamuyu ilgilendiren konularda tüm tarafların
görüşleri yer alacak şekilde tarafsızlığı ortaya koyan “Hakkaniyet İlkesi”,
kamu seçimlerinde adaylar arasında fark gözetmeksizin yayın
istasyonlarını kullandırmak,“Adayların Faydalanma Hakkı” ve gene kamu
seçimlerinde adayların ekranlarda eşit bir şekilde yer almasını ortaya
koyan“ Eşit Fırsat” ilkeleridir.19
Türkiye’de yayıncılık ilk olarak devlet eliyle gerçekleşmiştir. TRT
tekeli uzun yıllar sürmüş ve özel televizyon yayıncılığı 90’lı yıllarda
gerçekleşmiştir. Özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte devlet anayasanın
ilgili maddelerinde değişiklik gerçekleştirerek radyo ve televizyon
istasyonu kurmak ve işletmek artık serbest olmuştur. “3984 sayılı Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun” özel
yayıncılığın esaslarını belirtirken aynı zamanda denetimden sorumlu olan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da oluşturulmuştur.

Koç, a.g.e., s.26.
Koç, a.e., s.29.
19 Coşkun,a.g.e., s.481-482
17
18
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RTÜK’ün yetkileri arasında;
- Medya hizmet sağlayıcılarını kanunlara uygunluğu açısından,
izlemek, değerlendirmek ve ihlal tespitinde kanun çerçevesinde yaptırım
uygulamak,
- İzleyici temsilcileri ile koordinasyon sağlamak, izleyici şikâyetlerini
dinlemek ve bu şikâyetleri yayın ilkeleri çerçevesinde değerlendirmek,
- Medya
hizmet
sağlayıcılarının
seçim
dönemlerinde
gerçekleştirdikleri yayınları Yüksek Seçim Kurulu kararları çerçevesinde
izlemek ve değerlendirmek,
- Yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi vermek,
- Yayın lisansı olan kuruluşları, idari, mali ve teknik açıdan
denetlemek,
- Rekabet ortamını ve çoğulculuğu güvence altına almak ve
tekelleşmeyi önlemek,
- Kamu menfaatini korumak,
- Yayın lisansını iptal etmek,20 bulunmaktadır.
Ayrıca yayın izinleri ve lisansları için ön şartlar ile ücretlerin
belirlenmesi, verici tesisleri kurma ve bu tesisleri işletme izni, şifreli
yayınlar ile kablolu radyo ve televizyon yayınlarının kurallarını saptamak,
diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlar ile temas kurmak ve işbirliği
gerçekleştirmek de yetkileri arasında yer almaktadır.21
Hem ABD’de bulunan FCC’nin hem de ülkemizde bulunan RTÜK’ün
yetkileri arasında uyarı, para cezası ve yayın lisanslarını iptal etme gibi
güçlü yetkiler bulunmaktadır. Bu denli yaptırım gücü olan denetim
mekanizmalarının yetkilerini kullanırken, anayasalar da teminat altına
alınan fikir ve düşünce özgürlüğü kavramlarını göz önünde bulundurması
gerekmektedir.
Ülkemizde radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen RTÜK’ün
yetkileri arasında dijital yayın hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili herhangi bir
denetim yetkisi bulunmamaktaydı. Yurt içi veya yurt dışı merkezli olup ta
ülkemize hizmet veren yayın sağlayıcıları herhangi bir lisans almadıkları
gibi denetime de tabii değillerdi. Nitekim bu durum 6112 sayılı “Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”a ekleme
yapılarak değiştirilmiştir.
27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
“Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
20

https://www.rtuk.gov.tr/birim/gorev-yetki-ve-sorumluluklar/4990/3948/izin-ve-tahsisler
-dairesi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari.html, Erişim tarihi:01.06.2018
21 Hülya Öztekin, “Neo-Liberal Toplumlarda Düzenleyici Devlet Anlayışı Ve Görsel-İşitsel
İletişim Alanında Bağımsız Düzenleyici Üst Kurullar: Rtük Örneği”, Selçuk Üniversitesi
İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2007,S.63.
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 82. Maddesi
hizmetlerinin internet ortamında sunumunu düzenlemektedir.

yayın

Maddeye göre üst kurul tarafından geçici yayın izni veya yayın lisansı
verilen medya hizmeti sağlayıcı kuruluşlar, söz konusu lisansları ile
içeriklerini internet ortamından da sunabilecekler. Yayın hizmetlerini
sadece internet ortamında gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar ve yayınları
internet üzerinden yaymak isteyen işletmeciler de üst kuruldan yayın iletim
yetkisi almadan hizmetlerini gerçekleştiremeyecekler. Üst kuruldan geçici
yayın izni veya yayın lisansı bulunmayan medya hizmet sağlayıcılarının
internet ortamından içerik ürettiği veya içerik ilettiğinin saptanması
üzerine, kurul sulh ceza hâkimliğinden söz konusu yayınla ilgili olarak
içeriğin çıkartılması veya erişimin engellenmesini talep edebilecek, sulh
ceza hakimi de bu yönde karar verebilecektir.22
Ayrıca yayın hizmeti sağlayıcısının yurt dışından Türkiye’ye yönelik
Türkçe veya yabancı bir dilde olmak üzere yayın hizmeti veriyorsa
kanunun aynı hükümleri uygulanacaktır. Bu tarz kuruluşların örneğin
Netflix’in internet ortamındaki hizmetlerine devam edebilmeleri için üst
kuruldan yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almak zorundadır.
İnternet ortamında yayın hizmeti sağlayan kuruluşlara yayın lisansı,
platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisinin verilmesi RTÜK’e
verilirken, aynı zamanda içeriklerin denetlenmesi görevi de ilgili kanunla
RTÜK’e verilmiştir.
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, bu düzenleme ile ilgili “…radyo
televizyon yayınlarının değişik mecradan yapılmasını, RTÜK düzenleme
ve denetlemesine alan bir yasadır. Çok yerinde bir yasadır."23 Yorumunda
bulunmuştur.
5. Sonuç
İletişim araçları toplumun bir arada yaşayabilmesi ve ilerleyebilmesi
açısından önemli bir etkendir. Matbaanın buluşundan günümüze kadar
gelen süreçte kitle iletişim araçları yerini aldığı bir önceki araçtan daha
hızlı, daha akıcı ve daha sınırsız hale gelirken bir o kadar da toplum
üzerindeki gücünü de artırmıştır. Nitekim televizyon ve sonrasında internet
ile birlikte sınırlar ortadan kalkarken, merkezi nerede olursa olsun dileyen
herkes kitle iletişim araçlarından bir tanesini kullanarak var olduğunu
kanıtlarken, ürettiğini de paylaşıma açarak diğer kitlelere yaymaktadır.
İnternet üzerinden dijital yayın sağlayıcıları ücretini ödeyen üyelerine
dizi, film ve diğer medya içeriklerini diledikleri gibi her yerde ve her
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.htm, Erişim tarihi:
02.06.2018
23
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-yerlikaya-yeni-internet-duzenlemesinianlatti-/1103469, Erişim tarihi: 02.06.2018
22
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şekilde izleme imkânı sağlarken, aynı zamanda da kendileri de içerik
üretmekte ve bunu yaymaktadırlar. Bu özgürlük herhangi bir içerik
denetimine ve sınırlamaya tabii olmaksızın, merkezi veya temsilciliği
bulunmayan ülkelere herhangi bir vergi vermeden de kazanç
sağlamaktadır. Nitekim Netflix gibi dijital yayın sağlayıcıları Türkiye’den
üyelik kabul etmekte ve hizmet vermekteyken, herhangi bir denetime veya
vergilendirmeye tutulmaksızın ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.
27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun ile bu
durum artık değişmiştir. Artık internet üzerinden Türkiye’ye içerik
sunmakta olan, merkezi Türkiye’de olsun veya olmasın tüm kuruluşlar
RTÜK’ten yayın lisansı almak zorundadır. Aynı zamanda RTÜK’e verilen
yetkiyle birlikte denetime de tabii tutulacaktır. RTÜK’ün yetkileri arasında
erişimi kısıtlama ve mahkeme kararınca erişimi durdurma hakkı da
bulunmaktadır.
İfade ve fikirleri yayma özgürlüğü uluslar arası anlaşmalar ve anayasal
düzenlemeler yapılarak teminat altına alınmıştır. Ancak sınırsız bir
özgürlükten bahsedilmesi imkânsızdır. Gene uluslar arası anlaşmalar ve
anayasal düzenlemeler yapılarak ifade ve fikirleri yayma özgürlüğünün
sınırlandırılması yapılmıştır. Bu sınırlandırmaların dışarısına çıkılmadan
kurumlar tarafından denetimin gerçekleştirilmelidir. Kurumların
kanunlardan gelen yaptırım gücünü geçmişte örnekleri görülebileceği
üzere medya üzerinde baskı oluşturabilecek şekilde kullanmaması ve
sansür gibi uygulamalardan kaçınması gerekmektedir.
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TARTIŞMALI STATÜ: HUKUKSUZ SAVAŞAN
Controversial Status: Unlawful Combatant

Ümmühan Elçin ERTUĞRUL
1. Giriş
11 Eylül sonrası ABD’nin resmi söyleminde – özellikle Afganistan
müdahalesinde ele geçirilen Taliban ve El Kaide üyeleri için- Hukuksuz
Savaşanlar (illegal savaşanlar ya da yasa dışı savaşçı) tabiri sıkça
kullanılnıştır. Bu tabir, “silahlı çatışmalara doğrudan katılan siviller” ve “
savaşan oldukları halde temel savaşan özelliği göstermeyen savaşan” ları
tanımlamıştır. Hukuksuz savaşan olarak kabul edilen bireyler, silahlı
çatışmalarda ne savaşan ne de sivil korumasından yararlanamayacaklardır.
Halbuki, Uluslararası İnsancıl Hukuk olarak da anılan Silahlı Çatışmalar
Hukukunda (SÇH) sivil ya da savaşan kategorisi dışında bir başka kategori
daha yoktur. Kaldı ki, SÇH’da silahlı çatışmalara doğrudan katılan
bireylerin ve savaşan oldukları halde temel savaşan özelliği göstermeyen
savaşanların durumları düzenlenmiştir.1
Hukuksuz savaşan doktrini ve bunu destekleyen propagandalar,
Guantanamo Körfezinde2, Irak’taki Ebu- Garib (Ebu Gureyb) Cezaevinde3


(Doç. Dr.); Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası
Hukuk ABD, Kırıkkale, Türkiye. E-mail: ueertugrul@kku.edu.tr
1 Melike Batur Yamaner, Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması, Arıkan Basım
Yayım Dağıtım Ltd. Şti. İstanbul, 2007, s. 53-58, Ümmühan Elçin Ertuğrul, Uluslararası
Silahlı Çatışmalar Hukukunda Bireysel Statüler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017, s.
205, 206
2
Guantanamo Cezaevinde terör suçlusu olarak 13-15 yaşlarındaki çocuklar
tutulmaktadırlar. 660 kişilik kapasitesi 2003 yılında Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in
şirketi Halliburton’un İngiltere kolu olan Kellog, Brown &Root (KBR) ile hapishane
hücrelerini, koruma barakalarını ve sorgu odalarını kapsamak üzere Guantanamo
tesislerinin genişletilmesi planlanmıştır. Michel Chossudovsky, Amerika’nın “Terörizme
Karşı Savaşı”, Çev. Alpaslan Işıklı, İmge Kitabevi Yayınları, 2010, s. 299
3 ABD Ordusunun Irakta 2003 yılında başlattığı operasyonda Ebu Garib Cezaevindeki
mahkumlara yapılan işkenler 15. yıldönümünde 20 Mart 2018 tarihli bir gazetede
uluslararası kamuoyuna hatırlatılmıştır.
“Ebu Garib Cezaevinin Mahkumları Yapılan İşkenceleri Anlattı”, 20.03.2018,
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201803201032716444-ebu-garib-cezaevinin-eskimahkumlari-yapilan-iskenceleri-anlatti/ ( Erişim Tarihi: 26.04.2018)
Ebu Gureyb Ceza Evinde tutuklu ya da mahkum 2 bin 400 kişinin 2014 yılında diğer
şehirlerdeki cezaevlerine naklaedilerek bu ceza evinin tedbir amaçlı kapatıldığı Irak Adalet
Bakanınca bildirilmiştir. Tutuklulara işkence ve tecavüz eden cezaevi personeli 11 kişi,
işkence fotoğraflarının basına sızdırılmasından sonra işkence ve kötü muameleden
Amerika’da yargılanan grubun lideri – Charles Graner- 10 yıl hapis cezasına çarptrılılmış,
6.5 yılın ardınan serbest bırakılmıştır. “İşkencenin Belgelendiği Ebu Gureyb Cezaevi
Kapatıldı”, http://t24.com.tr/haber/iskencenin-belgelendigi-ebu-gureyb-cezaevi-kapatildi,
256059 (Erişim Tarihi: 26.04.2018)
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ve Afganistan’daki Kandahar Hapishanesinde tutulan mahkumlar
üzerinde, işkence ve zulmün, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin
sistematik kullanımına yönelik olmuştur. Terör suçlusu olarak 13-15 yaş
arası çocukların da tutulduğu bu hapishanelerde, tecavüz, aylarca güneş
ışığı göstermemek, defalarca sorgulamak, gardiyanlardan başka hiç kimse
ile görüşülmesine izin vermemek gibi muameleler SÇH’yı ihlal ettiği gibi
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun ve hatta ABD ulusal hukukunu da
ihlal etmektedir.4
ABD’nin Hukuksuz Savaşanlar ile ilgili iddiaları şunlardır:
-

ABD, “teröre karşı savaş” kapsamında uluslararası nitelikte bir
silahlı çatışma içindedir.5
El Kaide gibi devlet dışı bir aktöre ya da teröre karşı dünya çapında
uluslararası silahlı çatışma vardır.
ABD’nin Guantanamo’da düşman savaşanları herhangi bir yargı
kararı olmaksızın tutma hakkı özelinde, böyle bir çatışmanın
tarafının uluslararası silahlı çatışma olarak görülmesi için SÇH
tarafından yetkilendirmiştir.

Ancak, söz konusu iddialar, hukuken tartışmalıdır. Şöyle ki; ABD,
uluslararası bir silahlı çatışmanın varlığını kabul etmesine rağmen, bu
kapsamda elinde tuttuğu tutuklulara SÇH’nın uygulanmasını, bu Hukuk’a
göre sivil ya da savaşan muamelesi yapılmasını inkar etmektedir. Bu
tutukluları “teröre karşı savaş” ın düşmanları olarak kabul etmekte ve
SÇH’nın korumasından yararlandırmamaktadır. Daha öncede ifade
ettiğimiz gibi, bu tutuklular ABD’nin ulusal ceza hukukunun muhatabı
olmadıkları gibi Uluslararası İnsan Hakları Hukukundan da
yaralanamamaktadırlar. ABD yönetimi bunlara yapılan muamelenin SÇH
örfünün gizemli kuralı tarafından bütünüyle ve münhasır olarak
düzenlendiğini iddia etmektedir.6
ABD, her ne kadar El Kaide gibi devlet dışı bir aktöre ya da teröre karşı
dünya çapında uluslararası bir silahlı çatışma olduğunu iddia etmiş olsa da,
El Kaide’nin, 2004 yılında İspanya’daki bombalama olayında, İspanya
ulusal hukukunu uygulamış ve El Kaide silahlı çatışmanın bir tarafı olarak
Örneğin, masumiyet karinesi ve kanun önünde eşitlik gibi ilkeleri ihlalinin hiçbir hukukta
yeri yoktur. Amerikan vatandaşlarına aynı muamelenin yapılmadığı dolayısıyla kanun
önünde eşitlik ilkesinin ihlal edildiği açıktır. Leila Nadya Sadat, “A Presumption of Guilt:
The Unlawful Enemy Combatant and the U.S War on Terror” 37 Denv. J. Int’l L. &Poly,
2008-2009, s.541, 542
5 Uluslararası Hukukta silahlı çatışmalar, uluslararası ve uluslararası nitelikte olmayan
silahlı çatışmalar olarak ikiye ayrılır. Bu silahlı çatışmalarda, 1949 Cenevre Sözleşmeleri,
uluslararası örf adet kuralları, hukukun genel ilkeleri yanında ve silahlı çatışmanın türüne
göre 1949 Cenevre Sözleşmelerini Ek 1 ya da Ek 2 No’lu Protokoller uygulanacaktır.
6 Marco Sassoli, “ Query: Is there a Status of ‘ Unlawful Combatant”, 80, Int’L. Stud. Ser.
US Naval War Col., 2006, s. 57, 58
4
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gösterilmemiştir. Benzer şekilde, 2005 yılında, muhtemelen El Kaide’ye
bağlı bir grup tarafından Londra’da patlatılan bombada, İngiliz otoriteleri,
bu durumu silahlı çatışma olarak görmemişler, ulusal hukuklarını ihlal
eden bir suç olarak cezalandırmışlardır.7
ABD, yukarıdaki iddialarına göre,
teröre karşı mücadelesini
uluslararası silahlı çatışma kabul edildiğinde SÇH’yı uygulanmak
zorundadır. SÇH’ya göre ise kişi ya savaşandır ya da sivildir. Hukuksuz
Savaşan adı altında ara bir statü yoktur. Savaşan ve siviller SÇH’da
tanımlanmıştır. Savaşanların düşmanlık fiillerine katılma hakları vardır.
Savaşanlar, karşı tarafın eline düştüklerinde savaş esiri olurlar. Savaşan
kabul edilmeyen kişiler ise sivildirler. Sivillerin düşmanlık fiillerine
katılma hakları yoktur. Savaşan unsurlarını bütünüyle taşımayan ya da sivil
olduğu halde düşmanlık fiillerine doğrudan katılan kişiler için belli
tedbirler alınabileceği SÇH’da öngörülmüştür. Mevcut düzenlemeleri
gözardı ederek hukuksuz savaşan adı altında ara bir statü oluşturmak ve
ona göre muamele etmek SÇH’yı ihlal eden bir durumdur.
2. Silahlı Çatışmalar Hukukunda Kişiler
SÇH’da kişiler, daha önce de belirttiğimiz gibi savaşan ya da sivildirler.
Kısaca bunlara baktığımızda;
2.1. Savaşan
Savaşan statüsü ile ilgili olarak; 3 No’lu Cenevre Sözleşmesinin 4.
Maddesi, Ek 1 No’lu Protokolün 50. Maddesi ve 1994 tarihli Birleşmiş
Milletler ve Birleşmiş Milletler Personelinin Güvenliği Sözleşmesini
hükümleri temel alınır.
Ek 1 No’lu Protokolün 50 maddesi sivil olmayan kişilerin savaşan
olarak tanınması gerektiğini teyit eder. 50. maddeye göre ;“Sivil, Üçüncü
Sözleşmenin Madde 4 (A) (1), (2), (3) ve (6)’sında ve bu Protokolün Madde
43’ünde sözü edilen kişi kategorilerine girmeyen kişilerdir.” şeklindedir.
Madde, sivilleri, savaşan kategorilerine girmeyen kişiler olarak
tanımlamıştır. Buradan yola çıkarak, savaşanları aşağıdaki şekilde saymak
mümkün olur.
Savaş Esirleri Sözleşmesinin 4/A maddesine göre;
1. Silahlı çatışma taraflarının silahlı kuvvetleri mensuplarıyla, bu
silahlı kuvvetlere dahil milislerin ve gönüllü birliklerinin mensupları,
2. Direniş hareketlerine katılanlarda dahil olmak üzere, çatışmanın
tarafına mensup olup, kendi ülkeleri işgal altında olsa dahi, o ülkenin

Aniceé Van Engeland, Civilian or Combatant? A Challenge for the Twenty-First
Century, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 147
7
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içinde ya da dışında faaliyette bulunan diğer milis mensuplarıyla gönüllü
birlik mensupları aşağıdaki şartları birlikte taşıdıkları takdirde;
a. Başlarında astlarından sorumlu bir kişinin bulunması,
b. Sabit ve uzaktan seçilebilir işaretlerinin bulunması,
c. Açıkça silah taşımaları,
d. Hareketlerinde savaş kanunlarına ve örfüne uymaları.
3.Kendilerinin hükmünde tutan devletçe tanınmamış bir hükümet veya
idareye tabiiyet iddiasında bulunan silahlı kuvvetler mensupları
.....
6.Açıkça silah taşımak ve savaş kanunlarıyla savaş örfüne uymak
kaydıyla, düşmanın yaklaşması üzerine, muntazam silahlı kuvvetler
halinde bir oluşuma vakit bulamadan, istila kuvvetleriyle mücadele etmek
üzere kendiliklerinden silaha sarılan işgal edilmemiş bir ülkenin halkı.
Ek 1 No’lu Protokolün 43. maddesine göre;
Çatışmanın bir tarafının Silahlı Kuvvetleri, işbu Taraf karşı Tarafça
tanınmayan bir hükümet ya da otorite tarafından temsil ediliyor olsa bile
astlarının davranışlarından işbu Tarafa karşı sorumlu bir komutanlığın
emri altında bulunan bütün organize silahlı kuvvetlerden, gruplardan ve
birimlerden oluşur. Bu silahlı kuvvetler, silahlı çatışmalarda uygulanan
uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını sağlayacak bir iç disiplin
sistemine tabi olacaktır.
1994 Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Personelinin Güvenliği
Sözleşmesinin8 2/2 maddesine göre;
“...Birleşmiş Milletler Andlaşmasının VII. Bölümü çerçevesinde,
Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen, Uluslararası Silahlı Çatışma
Hukukunun uygulandığı durumlarda ve örgütlü silahlı kuvvetlere karşı
savaşan olarak hareket ettiği durumlarda...” hükmü de, Güvenlik Konseyi
tarafından yetkilendirilme durumunda silahlı çatışmalara katılanları, Ek 1
No’lu Protokol ve Savaş Esirleri Sözleşmesinde belirtilenler gibi
“savaşan” kabul etmiştir.
Yukarıda sayılan “savaşan” kişiler, muhasamata yani düşmanlık
fiillerine doğrudan katılmaya hakkı olan kişilerdir. Uluslararası örf-adet
kurallarına göre de, silahlı çatışmanın taraflarından biri adına düşmanca
eylemlerde bulunan komuta altındaki kişiler savaşandır. Bu kişiler

8

http://www.un.org/law/cod/safety.htm, (Erişim: 01.02.2018)
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imtiyazlı savaşan olarak anılırlar. Savaşanın imtiyazı, silahlı çatışmanın
karşı tarafının eline düşüldüğünde “savaş esiri” olmalarıdır.9
Taliban ile ilgili ABD’nin iddiası şu şekildedir. ABD, Guantanamo’da
tuttuğu Taliban üyelerini, Afganistan’ın de facto hükümetinin silahlı
güçlerinin üyeleri olduğunu, Afganistan’ın sivil halkından etkin şekilde
ayrılamadıklarından savaş esiri olmadıklarını ileri sürmüştür. Ayrıca bu
Taliban üyelerinin operasyonlarında savaş hukukuna ve geleneklerine de
aykırı davrandığını belirtmiştir. Eğer savaşan olarak kabul edilmiyor ise
sivil kabul edilmek zorundadır. Ancak ABD’nin 3 No’lu Cenevre
Sözleşmesinin 4/A-2 maddesindeki gönüllü ve milis grupların “savaşan”
sayılması için taşımaları gereken şartlardaki eksiklik yani “...b. Sabit ve
uzaktan seçilebilir işaretlerinin bulunması,..” ve “...d. Hareketlerinde
savaş kanunlarına ve örfüne uymaları.” şartlarını yerine getirmemelerine
bağlamıştır. Halbuki SÇH’da ayırt etme ilkesi silahlı çatışmanın bütün
tarafları için geçerlidir. ABD, sivillerden ayırt edemediği ve savaş
hukukuna uymadıkları gerekçesi ile savaşan olarak kabul etmezken, Kalıcı
Özgürlük Operasyonu10 sırasında Taliban’ın kumanda ve kontrol
merkezlerine saldırırken Taliban üyelerini sivillerden ayırmanın imkansız
olduğundan şikayet etmemiştir. Bu açıdan ABD’de savaş hukukuna ve
geleneklerine uymamıştır.
El Kaide ile ilgili ABD’nin savaş esirliği statüsünü inkarı şu iki hususla
ilişkilendirilmiştir. Bunlardan biri, El Kaide’nin Afganistan’daki
uluslararası silahlı çatışmada düşman devletin askeri gücünden ayrı bir
varlık olmasıdır. Diğeri ise El Kaide Afgan militanlar olarak
düşünülmesidir.11 Bu iki gerekçeyi değerlendirecek olursak; İlk ihtimalde,
El Kaide, devletin askeri gücü olarak kabul edilmezse zaten sivil kabul
edilecektir. İkinci ihtimalde ise Sassoli, El Kaide mensuplarının Afgan
militanlar olarak düşünüldüğü durumda, kendilerini sivil halktan ayırma
gerekliliği çokça şüpheli bulmuştur.12 Kanımızca, Ek 1 No’lu Protokolün
44/3 maddesindeki savaşanların kendilerini sivil halktan ayırt edememe
istisnai durumuna gönderme yapılmıştır. Burada savaşanların askeri
angajman ya da saldırı öncesi araziye yayılma sırasında kendilerini
sivillerden ayırma zorunlulukları yoktur. İlgili madde ulusal kurtuluş
örgütleri ile ilgili yorumlanmıştır. Ulusal kurtuş örgütlerinin Ek 1 No’lu
Protokolün 1-d maddesinde, kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde

Jean-Marie Henckaerts&Louise Doswald-Beck, Uluslararası İnsancıl Teamül (ÖrfAdet) Hukuku,( Cilt 1: Kurallar, (Çev. Emre Öktem, Melike Batur Yamaner, Dolunay
Özbek vd.) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 66, 2005, s.15
10 “Operation of Enduring Freedom”, bu tabir Türkçeye “kalıcı Özgürlük Operasyonu”,
“Sonsuz Özgürlük Operasyonu” ya da yalnızca “Özgürlük Operasyonu” şeklinde
çevrilmiştir.
11 Sassoli, a.g.m., s. 61, 62
12 Sassoli, a.g.m., s. 61, 62
9
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yabancı işgaline, sömürgeci güce ve ırkçı rejimlere karşı mücadeleleri
uluslararası nitelikte çatışma kabul edilmiştir.13
3 No’lu Cenevre Sözleşmesinin 5. maddesinde; “Şayet bir muhariplik
fiili işleyip, düşman hükmüne düşen şahısların 4 ncü maddede sayılan
zümrelerden birine mensubiyetleri hakkında şüphe olursa, bu şahıslar,
vaziyetleri selâhiyetli bir mahkemece tayin olununcaya kadar işbu
Sözleşmenin himayesine mazhar olurlar.” hükmünce savaş esiri olarak
kabul edilmeleri gereği açıktır. ABD, Vietnam Savaşında ve 1991’deki
Körfez Savaşında bu tür mahkemeler kurmuştur. 11 Eylül sonrası
Guantanamo’da tutulanlara ise savaş esirliği statüsü verilmediği
konusunda şüphe yoktur. Guantanamo’da tutulanların savaş esiri olduğunu
ve enterne edildiğini varsaysak bile yine SÇH ihlali söz konusudur. Şöyle
ki; Savaş esirleri enterne edilebilirler ama bu enterne edilme bir ceza
değildir, yeniden savaşa katılmayı önlemek amaçlıdır. Düşman savaşanlar,
aktif düşmanlıkların sonlanıncaya kadar tutulabilirler. Savaş esirlerine
nasıl muamele edileceği 3 No’lu Cenevre Sözleşmesinde ayrıntılı bir
şekilde düzenlenmiştir.14
2.2. Sivil
4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, “Harp Zamanında Sivillerin
Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi” adını taşır. Münhasıran
sivillerin korunmasını düzenler.
Sözleşme’den yararlanabilecek siviller 4. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre;
“Bir çatışma veya işgal halinde, çatışmaya dahil bir tarafın, işgal
devletinin her ne zaman ve her ne tarzda olursa olsun, eline düşen ve
onların tabiiyetinde olmayan kişiler işbu Sözleşmenin koruması altındadır.
İşbu Sözleşme, onunla bağlı olmayan bir devletin tebaalarını korumaz.
Savaşan bir devletin topraklarında bulunan tarafsız devlet tebalarıyla
savaşan ortak bir devletin tebaları eline düştükleri devlet nezdinde kendi
devletlerinin normal siyasi bir temsilciliği bulunduğu müddetçe,
korunacak kişiler olarak düşünülemezler. Mamafih, II nci bap
hükümlerinin bu hususta daha geniş bir uygulama alanı vardır ve bu cihet
13 ncü maddede tayin edilmiştir. Sefer halindeki silahlı kuvvetlere mensup
yaralı ve hastaların vaziyetini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 tarihli
Cenevre Sözleşmesi veya denizlerdeki silahlı kuvvetlere mensup yaralı,
hasta ve kazazadelerin vaziyetini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 tarihli
Cenevre Sözleşmesi, yahut da savaş esirlerine yapılacak muameleye
mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile himaye edilen
Ayrıntılı bilgi için; Ümmühan Elçin Ertuğrul, Uluslararası Silahlı Çatışmalar
Hukukunda Bireysel Statüler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.
14 Sassoli, a.g.m., s. 62
13
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şahıslar, işbu Sözleşme medlulünce korunacak kişiler arasında
düşünülemezler.
Savaşan devletin ülkesinde düşman vatandaşlar ile işgal edilen ülkede
işgalci devletin vatandaşları dışındaki kişiler, istisnai şartlar dışında
koruma kapsamındadır. Koruma, vatansız ve yabancı uyruklu bütün
kişileri kapsar. 4 No’lu Cenevre Sözleşmesinin açık hükmüne göre;
- 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi ile bağlı olmayan devletin uyrukları,
- Savaşan ya da işgal edilen devletin ülkesinde, tarafsız devlet
vatandaşları ya da ortak savaşan devletin vatandaşlarının diplomatik
temsilcileri varsa
- Diğer üç Cenevre Sözleşmesinin kapsamına giren kişiler
koruma kapsamı dışındadır.
Sivil,
-

askeri operasyonlara katılmayan ve devletin silahlı kuvvetlerinin
mensubu olmayan bireyler15 yanında,
doğrudan silahlı çatışma fiillerine katılan ancak savaş esiri
imtiyazından yararlanamayan ya da
savaşan niteliklerini bütünüyle taşımayan kişileri de kapsar.

Yine, Ek 1 No’lu Protokole göre belli kurallara uygun davranan
düşmanlar da sivil kategorisine dahildir.16
Yukarıda da bahsedildiği gibi, Ek 1 No’lu Protokolün 50. Maddesi
sivilleri, Savaş Esirleri Sözleşmesinin Madde 4 (A) (1), (2), (3) ve
(6)’sında sayılanlar ile Ek 1 No’lu Protokolün Madde 43’ünde sözü edilen
kişi kategorilerine girmeyen kişiler olarak tanımlamıştır.
Ek 1 No’lu Protokolün 47. maddesinde açıkça düzenlenen, savaşan
sayılmayan ve dolayısıyla savaşan imtiyazının tanınmadığı paralı askerler
sivil olarak kabul edilirler. Ancak, düşmanlık fiillerine doğrudan
katıldıkları varsayıldığından, sivillerin korumasından bütünüyle
yararlanamazlar.17 Yine, Ek 1 No’lu Protokolün 46. maddesinde
W.T. Mallison, “The Humanitarian Law of Armed Conflict Concerning the Protection of
Civilians” 11 Int’l L., 1977, s. 103
16 Protokolün 1971 Taslağında, “İşbu Protokol, asker ya da sivil, savaşan ya da noncombatant ... silahlı çatışmadan etkilenen bütün kişilere uygulanacaktır.” hükmü aynı
haliyle yer almamasına rağmen, mevcut Ek 2 No’lu Protokol, önceki metnin hükmüne itiraz
etmez. Yani, Ek 2 No’lu Protokol, asker ya da sivil, savaşan ya da non-combatant silahlı
çatışmalardan etkilenen bütün kişilere uygulanacaktır. Mülteciler ve vatansızlar da dahil
olmak üzere, vatandaş olsun ya da olmasın silahlı çatışmanın olduğu ülkedeki bütün
yerleşikleri de kapsayacaktır. Commentary on Protocol II, Article 2., para. 4485-4489
17 Osman Nuri Özalp, “Özel Güvenlik ve Askeri Firmaların Uluslararası Hümaniter Hukuka
Göre Statüsü ve Montreux Dokümanı Bağlamında Yeni Arayışlar”, İÜHFM, C.LXVII, S.
1-2, 2009, s. 67
15
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düzenlenen, savaş esiri imtiyazına sahip olmadıklarından dolayı casuslar
da sivil kabul edilirler. Bu, düşman eline düşen her kişinin, uluslararası
hukuka göre, belli statüye sahip olduğu, kişinin Savaş Esirleri
Sözleşmesine göre, savaş esiri değilse 4 No’lu Cenevre Sözleşmesine göre
sivil kabul edileceği, ara bir statünün olmadığı ve düşman elinde olan hiç
kimsenin hukukun dışında bırakılmadığı genel sonucunun yansımasıdır.18
Uluslararası silahlı çatışmalarda siviller, kendi iç hukukların
gerektirmesi ya da zorunlu güvenlik sebepleriyle enterne edilebilirler. Sivil
enternelere nasıl muamele edileceği 4 No’lu Cenevre Sözleşmesinde
düzenlenmiştir. Buna göre, Afganistan’da ABD eline düşen kişilerin
Guantanamo’da değil, Afganistan’da tutulmaları gerekirdi. Mevcut
durumda ABD, Afganistan’ı işgal etmiştir. İşgalci, işgal ettiği ülke halkını
yerinden edemez.19
Bilindiği gibi, sivillerin doğrudan düşmanlık fillerine katılmaya hakları
yoktur, düşmanlık fiillerine doğrudan katılanlar sivil statülerini korumaya
devam ederler. Ek 1 No’lu Protokol 51/3. maddesi, “Siviller, muhasamatta
doğrudan yer almadıkları müddetçe bu bölüm20 ile sağlanan korumadan
yararlanacaklardır.” 21 hükmünde geçen “bu bölüm” sivil halk kısmının,
“Muhasamatın Etkilerine Karşı Genel Koruma” başlıklı birinci
bölümüdür. Madde’den muhasamatta doğrudan yer almış olsalar da, sivil
statülerine halel gelmeyeceği açıkça anlaşılır. Muhasamatta, düşmanlık
fiillerinde doğrudan yer alan siviller, -sivil statülerini korumaya devam
ederek- meşru hedef haline geleceklerdir. Ancak, meşru hedef haline
gelme, “yalnızca düşmanlık fiilini işlediği sırada” söz konusudur. Karşı
tarafın eline düştüklerinde ise Ek 1 No’lu Protokolün 45. maddesi
çerçevesinde korunacaklardır.22 45. madde;
1. Muhasamatta yer alan ve karşı tarafın eline düşen bir kişi savaş
esiri farz edilecektir ve bu nedenle, kişinin savaş esiri statüsüne
sahip olduğunu iddia etmesi ya da kendisine böyle bir statü verilmiş
gibi görünmesi...Söz konusu kişinin savaş esiri statüsüne sahip olup
Yine, Ek 1 No’lu Protokolün 79/1 maddesi, silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli
profesyonel görevlerde bulunan gazetecilerin sivil kabul edileceğini açıkça belirtmiştir.
Commentary IV Geneva Convetion..., s.51
19 Sassoli, a.g.m., s. 63
20 “Bu Bölüm” ile ifade edilen sivil halkın düzenlendiği kısımda “Muhasamatın Etkilerine
Karşı Genel Koruma” başlıklı Bölüm’dür.
21 Bildiri metni içindeki Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokollerinin madde atıflarında
aşağıdaki kaynaktan yararlanılmıştır.
12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, Yayına
Hazırlayanlar: Melike Batur Yamaner, A. Emre Öktem, Bleda Kurtdarcan, Mehmet C.
Uzun, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları:42, Yazın Basın Yayın
Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, file:///C:/Users/ueert/Downloads/sozlesmeleriprotokolleri-conventions-protocols%20(2).pdf (Erişim Tarihi: 11.04.2018)
22 Commentary on Protocol 1, Article 51, para. 1942, 1944
18
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olmadığı konusunda kuşkular olması durumunda, kişi bu statüye
sahip olmaya devam edecektir ve bu nedenle de bu statü yetkili bir
mahkeme tarafından belirlenene kadar kişi bu Protokol ve Üçüncü
Sözleşme uyarınca korunacaktır.
2. Eğer karşı Tarafın eline düşen kişi savaş esiri olarak tutulmuyorsa
ve bu muhasamattan kaynaklanan suçlar için yargılanacak ise kişi
adli mahkemede savaş esiri statüsüne sahip olduğunu iddia etme ve
bu iddiayı yargısal bir karar altına aldırma hakkına sahiptir....
3. Muhasamatta yer almış olan ve savaş esiri statüsüne sahip olmayan
ve Dördüncü Sözleşmeye uygun olarak daha iyi bir muameleden
yararlanmayan kişiler her zaman için bu Protokolün Madde 75’i
uyarınca korunma hakkına sahip olacaklardır. İşgal edilmiş
topraklarda bulunan bu tür kişiler, casus olarak tutulmadıkları
sürece, Dördüncü Sözleşme Madde 5’e rağmen, bu konvansiyonca
düzenlenen haberleşme haklarına da ayrıca sahip olacaktır.”
Ek 1 No’lu Protokolün 45. madde hükmünde de açıkça görüldüğü
üzere, düşmanlık fiillerine doğrudan katılan kişiler ya da savaşan oldukları
halde kendilerini sivillerden ayıramayan savaşanların durumu Ek 1 No’lu
Protokol’de düzenlenmiştir. Düşmanlık fiillerine katılanlar sivil olmasına
rağmen 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi hükümlerinden yararlanamıyorsa Ek
1 No’lu Protokolün 75. maddesine göre korunacaklardır. Ek 1 No’lu
Protokolün 75. maddesi ise Temel Güvenceler adı altında şu şekildedir:
“ 1. Bu Protokol’ün 1. Maddesinde öngörülen durumlardan biri
tarafından etkilendiği ölçüde, çatışmaya Taraflardan birinin
gücü altında bulunan ve Sözleşmeler veya bu Protokol altında
daha olumlu muameleden yararlanmayan kişilere her şart
altında insanca davranılacak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din veya
inanç, siyasi veya diğer görüşler, ulusal ya da sosyal köken,
varlık, doğum ve diğer statüler, ya da başka benzer krtiterlerden
ötürü aleyhte ayrıma tabi tutulmadan asgari olarak bu Madde
tarafından sağlanan korumadan yararlanacaklardır. Bütün
Taraflar, bu kişilerin kişiliğine, onuruna, inançlarına ve dini
ibadetlerine saygı göstereceklerdir.
1. Aşağıda yer alan fiiller, her yerde ve her zaman, ister sivil ister
askeri yetkililer tarafından gerçekleştirilsin yasaktır ve yasak
kalacaktır:
a) Kişilerin yaşamına, sağlığınan ya da fiziksel ya da zihinsel
sağlığına yönelik şiddet, özellikle:
i.
Adam Öldürme;
ii.
Fiziksel veya zihinsel her türlü işkence;
iii.
Bedeni cezalar;
iv.
Sakatlamalar;
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b) Başta küçük düşürücü ve aşağılayıcı muamele, zorla fuhuş
ve her tür ahlaksız saldırı olmak üzere, kişiler onuruna
yönelik her tür zulüm;
c) Rehin alınması;
d) Toplu infaz ve
e) Yukarıdaki fiilleri işleme tehdidi
2. Silahlı çatışmaya ilişkin fiillerden dolayı tutuklanan, alıkonulan ya
da gözaltına alınan her kişi, anladığı dilde derhal bu tedbirlerin
neden alındığına dair gerekçeler hakkında bilgilendirilecektir.
Ceza gerektiren suçlara ilişkin tutuklamalar ve alıkonulma
durumları haricinde, bu kişiler tutuklanmaları, alıkonulmaları ve
gözaltına alınmalarını gerektiren şartlar ortadan kalkar kalkmaz
ve en az gecikmeyle serbest bırakılacaktır.
3. Aşağıdaki güvenceleri içeren, genel olarak kabul görmüş olağan
yargı usullerine uyan, usulüne uygun olarak kurulmuş tarafsız bir
mahkeme tarafından önceden verilmiş bir karar olmadıkça silahlı
çatışmaya ilişkin ceza gerektiren bir suçtan dolayı suçlu bulunan
bir kişi hakkında hüküm verilmez ve ceza infaz edilemez:
a) İzlenen usul sanığın gecikmeksizin kendisine isnat edilen
suçlar hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak ve sanığa
dava öncesinde ve dava sonrasında savunması için gerekli
her tür hakları ve araçları sağlayacaktır;
b) Hiç kimse bireysel cezai sorumluluğa dayanmadıkça bir
suçtan dolayı hüküm giymeyecektir;
c) Hiç kimse işlediği sırada tabi olduğu ulusal veya
uluslararası bir suçtan dolayı hüküm giymeyecek; keza
işlendiği sırada geçerli olan cezadan daha ağır bir cezaya
çarptırılmayacaktır; bir suçun işlenmesinden sonra,
yasanın daha hafif bir ceza öngörmesi durumunda,
bundan istifade edecektir;
d) Kendisine suç isnet edilen herkes hukuka uygun şekilde
suçu kanıtlanana kadar masum sayılacaktır;
e) Kendisine suç isnet edilen herkesin davada hazır bulunma
hakkı vardır;
f) Hiç kimse kendi aleyhinde tanıklık yapmaya ya da suç
itirafına zorlanamaz;
g) Suç isnat edilen herkes aleyhindeki tanıkları sorgulama
veya sorgulatma ve alehindeki tanıklarla aynı şartlar
altında lehinde tanıklık yapacakların katılımını ve
sorgulanmalarını sağlama hakkına sahip olacaktır;
h) Hiç kimse, önceden aynı hukuk ve yargılama usulü altında
beraat ya da mahkumiyet yönünde kesin hüküm bulunan
bir suça ilişkin olarak aynı Taraf tarafından
yargılanmayacak veya cezalandırılmayacaktır;
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Bir suçtan dolayı kovuşturulan herhengi bir kişinin
hükmün aleniyeti hakkı vardır;
j) Hüküm giyen kişi mahkumiyeti anında yargısal ve diğer
kanun yolları ve de bunların kullanılabileceği süreler
hakkında bilgilendirilecektir.
Silahlı çatışmaya ilişkin sebeplerden ötürü hürriyeti
sınırlandırılmış kadınlar erkeklerinkinden farklı yerlerde
tutulacaklardır. Doğrudan kadınların denetimi altında
olacaklardır. Bununla beraber, ailelerin gözaltına alındığı veya
alıkonulduğu durumlarda, mümkün olduğu mddetçe, aynı yerde
tutulacak ve bir aile birimi olarak yerleştirileceklerdir.
Silahlı çatışmaya ilişkin sebeplerden ötürü tutuklanan, gözaltına
alınan ya da alıkonulan kişiler, çatışma sona erdikten sonra bile,
tahliye edilinceye, kendi ülkelerine geri gönderilinceye veya
yeniden yerleştirilinceye kadar işbu Madde altında öngörülen
korumadan yararlanacaklardır.
Savaş suçu veya insanlığa karşı suç isnat edilen kişilerin
kovuşturulması ve yargılanması hakkında herhangi bir şüpheye
yer bırakmamak için aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır:
a) Bu tür suçların isnat edildiği kişiler uygulanabilir
uluslararası hukuk kurallarına uygun bir kovuşturma ve
dava amacıyla sevk edilme ve
b) Sözleşmeler ve bu Protokol uyarınca daha olumlu bir
muameleden yaralanmayan kişilere, isnat edilen suçların
Sözleşmelerin ve bu Protokolün ağır ihlalini oluşturup
oluşturmadığından bağımsız bir şekilde, bu Madde
altındaki muamele uygulanacaktır.
Bu Maddenin hiçbir hükmü, birinci fıkra tarafından kapsanan
kişilere ilişkin olarak uluslararası hukukun uygulanabilir
kuralları altında daha geniş koruma sağlanan daha lehte
hükümeri, sınırlayıcı veya daraltıcı şekilde yorumlanamaz.
i)

4.

5.

6.

7.

Cenevre Sözleşmelerinin, devletlerden ziyade ilk ve öncelikli olarak
bireylerin menfaatlerini koruduğu unutulmamalıdır.23
Hukuksuz savaşan olarak adlandırılan kişiler için savaş esirliği
statüsünü inkar etmek, koruma açısından önem arz etmez. Cenevre
Sözleşmelerinin lafzı, özü ve tarihi iki şeyi güçlü bir şekilde destekler.
Bunlardan biri Cenevre Sözleşmelerinin hukuksuz savaşanları koruması
diğeri ise bu korumanın savaş esiri korumasına çok yakın olduğudur. 24

23

Commentary IV Geneva Convention, s 21
Derek JINKS, “The Declining Significance of POW Status” 45 Harv. Int’l L. J., 2004,
s.375
24
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ABD’nin elindeki Taliban üyeleri, hukuksuz savaşan adı altında
düşmanlıklara katılmaya hakkı olmayan savaşanlar ya da düşmanlıklara
katılan siviller olarak kabul edildiğinde, yukarıdaki açıklamalar
çerçevesinde 4 No’lu Cenevre Sözleşmesinin koruması altındadırlar.
Çünkü, silahlı çatışmanın tarafı olan devletin eline düşmüş yabancılardır.
Ayrıca, 4 No’lu Cenevre Sözleşmesinin 5. maddesine göre, sivil olarak
haklarındaki güvenlik temelli sınırlamalar asgari düzeyde olmak
zorundadır. Ek 1 No’lu Protokolün 75. maddesine göre de, ABD’de tutuklu
bulunanlar, “çatışmanın taraflarından birinin gücü altında bulunan...”
hükmü
gereğince,
75.
maddedeki
öngörülen
korumadan
yararlanacaklardır.25
ABD’nin, Küba’da bulunan Guantanamo Körfezindeki ABD’nin Deniz
Üssünde tutuklu bulunan Taliban üyelerine, Küba tarafından ABD’ye
kiralanan Deniz Üssü’nün, ABD ülkesi sayılması sebebiyle, 4 No’lu
Cenevre Sözleşmesinin uygulanması için, “çatışmaya taraf devletin
ülkesi” şartını sağlamaktadır. Bu sebeple, 4 No’lu Cenevre Sözleşmesinin
uygulanması gereklidir.26
El Kaide üyesi olan Suudi Arabistan vatandaşı tutuklular için, 4 No’lu
Cenevre Sözleşmesinin 4. maddesine göre, “savaşan devletin
topraklarında bulunan tarafsız devlet vatandaşlarıyla, ortak savaşan
devletin vatandaşları, eline düştüklerin devlet nezdinde kendi devletinin
normal siyasi temsilciliği bulunduğu müddetçe korunacak kişiler olarak
düşünülemez.” hükmü gereği korunmayacaklardır. Eğer bu kişilerin
tutuklulukları savaş suçu sebebiyle ise Ek 1 No’lu Protokolün 75. madde
hükümlerinden yaralanacaklardır.
ABD vatandaşı olan El Kaide üyelerinin tutukluluğunu
incelediğimizde, düşman devlet vatandaşı olmamaları sebebiyle 4 No’lu
Cenevre Sözleşmesinden yararlanamazlar. 4. maddeye göre, “...her ne
zaman ve her ne tarzda olursa olsun, eline düşen ve onların
vatandaşlığında olmayan kişiler bu Sözleşme’nin koruması altındadır...”
hükmü 4 No’lu Cenevre Sözleşmesinin uygulanmasına engel olmaktadır.
Ek 1 No’lu Protokolün 75. maddesinden yararlanırlar.27 Ancak YUCM
Delalic Davasında, silahlı çatışmanın özelliği dolayısı ile Sivil
Sözleşmesinin uygulanabilmesi için, “eline düşülen devletin vatandaşı
olmama” ilkesine rağmen uygulanmıştır. Karar’da, kişilerin savaş esir
alanlarla aynı vatandaşlığa sahip olmaları dolayısıyla 4 No’lu Cenevre
Sözleşmesinin uygulanmaması söz konusu olursa, söz konusu silahlı

25

Jinks, a.g.m., s.419
Jinks, a.g.m., s.420
27 Jinks, a.g.m., s.421, 422
26
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çatışmanın uluslararası nitelikte olmadığının anlaşılması sonucunu
doğuracağını ifade etmiştir. 28
Yukarıda da bahsi geçtiği üzere, Ek 1 No’lu Protokolün 75. maddesi
kişinin vatandaşlığı ile ilgilenmez. 4 No’lu Cenevre Sözleşmesinin
korumasından yararlanabilmek için, “Sözleşme ile bağlı devletin uyruğu
olmak” gereklidir. “Tarafsız devletin vatandaşları ile ortak savaşan
devletin vatandaşları, eline düştükleri devlette kendi devletlerinin normal
diplomatik temsilciliği olduğu müddetçe 4 No’lu Sözleşme tarafından
korunmazlar. 29
Ek 1 No’lu Protokol 75. maddesi herhangi bir ülkesel sınır olmaksızın
uygulanır. Ancak 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi koruma kapsamında işgal
durumunu esas almıştır. Sözleşme, 3. Bölüm, 3. Kısım’ında sağlanacak
koruma için, “işgal edilen topraklar” şartını özel olarak aramıştır.
Sözleşme’nin 3. Bölüm, 4. Kısım’ında düzenlenen enterneler için getirilen
özel koruma, hem silahlı çatışma tarafının ülkesinde hem de işgal ettiği
ülkede uygulanabilecektir. 5. maddede, ülkenin işgal altında ya da
çatışmanın tarafı olan devletin ülkesinde olması aranmıştır. İşgal altındaki
ülkedeki hukuksuz savaşan olarak adlandırılan kişilerin iletişim hakkı
askıya alınabilecektir.30 5. madde, SÇH’nın kimseyi kapsam dışı
bırakmadığının göstergesidir. Bu madde, düşmanca faaliyetlere katılan
kişiler için Sözleşme’nin koruma rejiminden sapmaya olanak verir.
Düşmanlık fiillerine doğrudan katılan siviller, eğer bu Sözleşme’nin
kapsamı dışında kalsaydı, bu maddenin varlığına gerek olmazdı.31
3. Sorumluluk
Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokol ihlalleri hem bireyler hem de
devletler için sorumluluk doğurur. Bireylerin sorumluluğunda, hem ihlali
yapan kişiler yanında onların üstleri, komutanları için de sorumluluk
öngörülmüştür.
4 No’lu Cenevre Sözleşmesinde korunan kişilere ve bu kişilerin
mallarına karşı işlenen;
-

Kasden adam öldürme
Biyolojik deneyleri de içerecek işkence, gayri insani muamele

IT-96-21-T, 16 November 1998, Presecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazım
Delic, Esad Lanzo, Judgment, para. 245, http://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/
en/981116_judg_en.pdf (Erişim; 09.09.2017)
29 4 No’lu Cenevre Sözleşemesi, madde 4/2, “İşbu Sözleşme, onunla bağlı olmayan devletin
tebalarını korumaz. Savaşan bir devletin topraklarında bulunan tarafsız devlet
vatandaşlarıyla, ortak savaşan devletin vatandaşları, eline düştükleri devlet nezdinde kendi
devletlerinin normal siyasi bir temsilciliği bulunduğu müddetçe korunacak kişi olarak
düşünülemezler.”
30 Jinks, a.g.m., s.415
31 Sassoli, a.g.m., s. 61
28
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-

Sakatlama, yaralama
Kanunsuz sürgün ya da nakil
Kanunsuz tutuklama
Düşman devletin silahlı kuvvetlerine hizmet etmeye zorlama
Tarafsız yargılama hakkından yoksun bırakma
Rehin alma
Askeri gereklilik olmadığı halde gayrimeşru ve keyfi mal tahribatı
ve mal sahiplenme

fiilleri Sözleşme’nin ağır ihlali kabul edilmiştir.
Silahlı çatışmanın tarafları yukarıda sayılan fiilleri işleyen ya da
işlenmesini emreden kişilerin cezalandırılma için uygun tedbirleri
alacaktır. Bu kişileri soruşturacak ve milliyetleri ne olursa olsun taraf
devletler kendi mahkemelerinde yargılayacaklardır. Taraf devlet, ilgili
kişiyi, kendi mevzuatına göre, ilgili diğer taraf devletlere yargılama
maksatlı teslim edebilir. Sanıklar, savaş esirleri için öngörülenlerden aşağı
olmamak şartıyla yargılama usulünden ve savunma serbestisinden
yararlanacaklardır.32
Ek 1 No’lu Protokolün 86. maddesine göre;
1. Yüksek Akit Taraflar ve çatışmaya taraflar harekete geçme
yükümlülüğü olmasına rağmen hareketsiz kalınmasından
kaynaklanan Sözleşmelerin ve bu Protokolün ağır ihlallerini
bastırma ve diğer bütün ihlalleri engellemeye yönelik her türlü
tedbiri alacaklardır.
2. Sözleşmelerin veya bu Protokolün bir ihlalinin ast tarafından
gerçekleştirilmiş olması üstlerinin cezai ve disiplin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz, özellikle eğer, biliyorlardıysa veya zamanın
şartlarına göre böyle bir ihlali işlediğine veya işleyeceğine dair
kanıya varmaya yönelik ellerinde bilgi vardıysa ve buna karşılık
ihlalin engellenmesi veya bastırılmasına yönelik bütün mümkün
önlemleri almadılarsa.
Sözleşmeyi imzalayan devletler ve silahlı çatışmanın tarafı devletler
harekete geçme yükümlülüğüne rağmen, hareketsiz kalınması sebebiyle
Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller ağır şekilde ihlal oluyorsa bunu
önlemeye çalışacaklardır. Harekete geçme sorumluluğunu Sözleşme’yi
imzalayan devletlere ve çatışan taraflara yüklemiştir. Madde’nin
metninden, Sözleşme’yi imzalamalayan devletler için de sorumluluk
doğduğu anlaşılmaktadır. Üstler, astlarının ihlallerini biliyor ya da böyle
bir ihlali işlediğine yahut işleyeceğine yönelik bir kanıya varmışlar ve buna
rağmen engellememişler ya da bastırılması için gerekli bütün önlemleri
almamışlarsa cezai ve idari olarak sorumludurlar. Sözleşme ve
32

4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, madde 146
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Protokollerin ihlallerinden sorumluluk hem ihmali hem de icrai fiiller
içindir. 33
Ek 1 No’lu Protokolün 87. maddesi komutanlara yükümlülük
öngörmüştür. Bu, devletin silahlı kuvvetlerinde var olan ve savaşan kabul
edilebilmesi için gönüllü ve milis kuvvetler için “astlarından sorumlu
komutan” şartının yansımasıdır. Madde’ye göre;
1.

2.

3.

Yüksek Akit Taraflar ve çatışmaya taraflar yönetimleri altındaki
silahlı kuvvetler ve denetimleri altındaki diğer kişilere ilişkin
olarak askeri komutanları Sözleşmelerin ve bu Protokolün
ihlallerini engellemeleri ve gerekli olduğu yerde, bastırmaları ve
yetkili otoritelere bildirmeleri ile görevlendireceklerdir.
Yüksek Akit Taraflar ve çatışmaya taraflar, ihlalleri engellemek
ve bastırmak amacıyla, sorumluluk düzeylerine bağlı olarak
komutanları emirleri altındaki silahlı kuvvetler üyelerini
Sözleşmeler ve bu Protokol altındaki yükümlülükleri hakkında
bilgilendirmeleri yönünde zorunlu tutacaklardır.
Yüksek Akit taraflar ve çatışmaya taraflar, Sözleşmeleri veya bu
Protokolü ihlal edecek veya ihlal eden emri altındakilerden veya
denetimi altındaki diğer kişilerden haberdar olan komutanları
Sözleşmelerin veya bu Protokolün bu tür ihlallerini engellemek
için gerekli girişimde bulunmasını ve uygun gördüğü yerde,
ihlalcilere karşı disiplin veya cezai işlemlere girişilmesini zorunlu
tutacaktır.

hükümde bahsedilen komutanlar, rütbe ya da sorumluluk düzeyi önemli
olmaksızın bütün komutanlardır. Komutanlar, silahlı çatışmalar hukuku
ihlallerini “önlemek”, “baskılamak ve rapor etmek” ve “cezalandırmak”
la yükümlüdürler.
Bu yükümlülük, Ebu Garib ve Guantanamo Hapishanelerindeki
tutuklulara kötü muamele edilmesi sadece işkence yapan askerlerin değil,
komuta zincirinin en üst kademesindeki bireyler yani savunma bakanları
ve başkomutanlık yapan devlet başkanları için de söz konusudur. Çünkü,
üstler, astlarının suç işlediğini biliyorlarsa, bilmek için haklı nedenleri
varsa, işlenen suçları önlememişlerse bundan sorumludurlar. Ek 1 No’lu
Protokolün 86 ve 87. madde hükümleri ihlal edilmiştir. Savaş Esirleri
Sözleşmesinin 12. maddesine göre “Savaş esirleri düşman devlet
hükmünde olup, fakat kendilerini esir eden fertlerin veya askeri birliklerin
hükmünde değildirler.” hükmü sorumluluğun hangi devlette olacağını
açıkça gösterir.

Major William H. Ferrell III, “No Shirt, No Shoes, No Status: Uniforms, Distinction, and
Special Operations in International Armed Conflict”, 178 Military Law Review, 2003, s.
114
33
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Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokollerin ciddi ihlallerinin
sorumluluğunu, Haksız Fiillerden Devletin Uluslararası Sorumluluğuna
İlişkin Taslak Maddelere göre değerlendirmek gerekir. Buna göre, devlete
atfedilebilen, sözleşme, örf-adet hukuku ve hukukun genel ilkelerinden
devletler sorumludurlar.
Silahlı çatışmalarda, gönüllü rapor sistemi önerilmiştir. Buna göre,
devletler silahlı çatışmalar hukuku kurallarına uyduklarını rapor
edeceklerdir. Rapor sistemi ile ilgili devlet dışı aktörler de
cesaretlendirileceklerdir.34 Ek 1 No’lu Protokolün 91. maddesine göre;
Sözleşmelerin ve bu Protokolün hükümlerini ihlal eden çatışmaya taraf,
durum gerektirirse, tazminatla sorumlu olacaktır. Silahlı kuvvetlerinin bir
parçasını oluşturan bütün kişiler tarafından işlenen fiillerden sorumlu
olacaktır.
Cenevre Sözleşmeleri, savaş suçlarından dolayı cezalandırma işini,
ulusal mahkemelere bırakmıştır. UCM’nin yargı yetkisinin “tamamlayıcı”
nitelikte olması da bunu destekler niteliktedir.
4. Sonuç
SÇH’da, kişiler için sivil ya da savaşan statüsü dışında bir başka statü
yoktur. Hiç kimse hukuk dışında değildir.Hukuksuz savaşan olarak
adlandırılan, temel savaşan özelliğini göstermeyen savaşanlar ya da
muhasamata doğrudan katılan siviller için SÇH’da düzenleme mevcuttur.
4 No’lu Cenevre Sözleşmesinin 5. maddesi, 3 No’lu Cenevre
Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ek 1 No’lu Protokolün 45, 51/3, 75.
maddeleri özellikle uygulanacak hükümlerdir. Ek 1 No’lu Protokolün 46
ve 47. madde hükümlerinden de sonuç çıkarmak mümkündür. Söz konusu
bu kişilere SÇH’daki hükümleri uygulamamak, devletler ve bireyler
açısından sorumluluk doğurur.
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN KENTE BAKIŞ ALGISI
A Glance at the City Within the Context of Gender Mainstreaming:
Sample of Kafkas Univesity Students
Fatma BAYRAKCI
1. Giriş
Kent, birçok disiplin tarafından farklı şekilde tanımlanmış, karmaşık
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyoloji, tarih, iktisat, coğrafya
gibi disiplinler kendi bakış açıları ile kent kavramını açıklamaya
çalışmışlardır. Bu sebeple kentin, disiplinler arası bir özelliğe sahip olduğu
söylenebilir. Kent kavramının, nüfus, ekonomik yapı, idari yapı ve fiziksel
dokusu gibi ölçütler dikkate alınarak çeşitli tanımları yapılmıştır.
Kent tanımlarının ortak noktaları incelendiğinde büyük çoğunluğunun
teknolojik gelişmelerin ve hizmetlerin kentte yoğunlaştığı konusunda hem
fikir oldukları görülmüştür1.
Kentlerin sosyolojik açıdan incelenmesi kent sosyolojisinin doğmasına
sebep olmuştur. Birçok sosyolog kentleri incelemiş ve kendi bakış açıları
ile kenti anlamaya çalışmışlardır. Kenti inceleyen birçok sosyolog, klasik
kent kuramları, Chicago okulu, çağdaş kent kuramları, dünya kenti kuramı
gibi kentbilim kuramlarını geliştirmiştir. Kent sosyolojisinde yer alan
kentbilim kuramlarının temel amacının, daha iyi bir kent oluşturulması ve
kentlerin bireyi de içine alarak planlı bir şekilde gelişmesi için yol
göstermek olduğu söylenebilir.
Yapılan çalışmanın bir bölümünü oluşturan ve kent ile ilişkilendirilen
toplumsal cinsiyet kavramı ise, sosyal olarak kadın ve erkeğe verilen roller
ve sorumluluklar olarak görülmektedir. Toplum tarafından kadın ve erkeğe
farklı rol ve sorumluluklar verilmektedir. Bu rol ve sorumluklar, genel
olarak kamusal alanın erkeğe, özel alanın ise kadına ait olması şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki kamusal alan özel alan
ayrımı kentlerde de kendini göstermektedir. Erkekler kentsel alanda daha
özgür bir şekilde hareket ederken, örneğin istediği saatte istediği yere rahat
bir şekilde giderken, buna karşılık kadının hareket alanı daha kısıtlı
olmaktadır.



(Öğr. Gör.); Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye. E-mail: ftm_bay42@hotmail.com
Ahmet Koyuncu, “Sosyoloji Kuramlarında Kent”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, S.25, 2011, s.32.
1
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Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet olarak kadın ve erkeğin kente bakışı,
kentten beklentileri ve kentin her iki cinse neler sundukları ele alınacaktır.
Çalışmanın bir bölümünde, çeşitli kent tanımlarına ve bunun yanı sıra
kentleşme, kentlileşme gibi kavramların tanımlarına yer verilecektir. Kent
sosyolojisi açısından önemli olan kent bilim kuramlarına yer verilerek bu
kuramı oluşturan kent sosyologlarının kenti nasıl tanımladıklarına ve kente
ne şekilde baktıklarına değinilecektir.
Çalışmanın diğer bölümünde, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet
kuramlarına değinilecektir. Toplumsal cinsiyet kuramlarından feminizm
ve ataerkillik kavramlarına yer verilerek bu iki kavramın birbirleri ile olan
ilişkileri ve topluma nasıl yansıdığı üzerinde durulacaktır.
Çalışmanın son kısmında ise, alan araştırmasına yer verilerek Kars
ilinde okuyan üniversite öğrencilerinin Kars hakkındaki görüş ve
düşünceleri anket üzerinden ele alınacak ve anket verileri sonucunda
öğrencilerin Kars konusundaki düşünceleri, istekleri açıklanmaya
çalışılacaktır.
2. Kentbilim Kuramlarında Kent Kavramı ve Kentsel Gruplar
Çalışmanın bu kısmında kent, kentleşme ve kentlileşme gibi temel
kavramlar tanımlanarak, bu kavramlar üzerinde çalışmış bilim insanlarının
değerlendirmelerine yer verilmiştir.
Kent, mal ve hizmetlerin, üretim, dağıtım ve tüketimi sürecine
toplumun sürekli olarak değişen gereksinimlerini karşılamak için ortaya
çıkan bir ekonomik mekanizma olarak tanımlanmıştır.2 Başka bir tanıma
göre de kent, tarımsal olmayan, üretimin yapıldığı, tüm üretimin
denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği, belirli teknolojinin kullanıldığı
nüfusun belli bir büyüklük ve yoğunluğa ulaştığı, heterojenlik ve
bütünleşmenin var olduğu bir yerleşim yeridir”.3
Kentleşme ise, “sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak
kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran,
toplum yapısında artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma
yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol
açan nüfus birikim süreci”dir.4
Kent, sosyolojiden ekonomiye, mimariden coğrafyaya kadar pek çok
disiplin tarafından incelenmiştir. Her disiplin kendi alanını ilgilendiren
yönleriyle kenti anlamaya çalışmış ve kendi alanları çerçevesinde kenti
tanımlamıştır. Sosyologlar kenti tanımlarken, kendi düşüncelerini
desteklemelerine yardımcı olacak bir kavram olarak görmüşler ve bu
Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara 2015, s. 109.
Rüstem Erkan, Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara 2010, s. 18.
4 Keleş, age, s. 35.
2
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düşünce çerçevesinde kenti tanımlamışlardır. Kent, Karl Marx’tan Max
Weber’e; Emile Durkheim’den Georg Simmel’e Chicago Okulu
temsilcilerine kadar birçok düşünürün ilgi alanı olmuştur. Kenti inceleyen
birçok sosyolog, klasik kent kuramları, Chicago okulu, çağdaş kent
kuramları, dünya kenti kuramı gibi kentbilim kuramlarını geliştirmiştir.
Kentbilim kuramı ise, kent adı verilen toplulukların neden var olduklarını,
nasıl büyüdüklerini, mantığa uygun sözler ve simgeler aracılığıyla
açıklamaya çalışan bir düşünce sistemi olarak tanımlanmıştır.5
3.Klasik Kentbilim Kuramlarında Kent
3.1.Karl Marx ve Frederich Engels: Ekonomik Politik Yaklaşım
Karl Marx, doğrudan kenti çalışmalarına almamış, çalışmalarındaki
toplumsal pek çok olgu gibi kent olgusunu da tarihin belli bir dönemindeki
üretim ilişkileri çerçevesinde tartışmış ve kenti kapitalizm üzerine
temellendirmiştir.6
Klasik Kentbilim kuramcılarından bir diğeri ise Karl Marx ile aynı
düşüncelere sahip olan Friedrich Engels’tir. Kapitalizmin kent mekânında
yarattığı sonuçları kapsamlı olarak değerlendiren Engels olmuştur.
Ekonomi politik açıdan kentleşme sürecini değerlendiren Engels, kenti ve
kentleşmeyi üretim ve yeniden üretim çerçevesinde ele almıştır.
3.2.Max Weber ve İdeal Tip Olarak Kent
Max Weber, kenti kurumsal bir meşruluk kaynağı olarak incelemiş ve
“gerçek şehir tipi” kavramını geliştirmiştir. Weber’e göre bir yerin gerçek
şehir tipi (ideal tip) olabilmesi için yerleşim alanının şu özelliklere sahip
olması gerekir. Bunlar; bir kale, bir pazaryeri, bir mahkeme, hiç olmazsa
özerk bir hukuk, ilgili bir birlik biçimi, en azından kısmi bir özerklik ve
kendi kendini yönetebilme ve sonuçta seçilmelerinde şehir sakinlerinin
katılımının gerçekleştiği yetkililerce yönetilmedir. Weber, bu şartları
yerine getiren yerleşim yerlerinin şehir olarak kabul edilebileceğini
belirtmiştir.7
3.3.Georg Simmel ve Yabancılaşma Mekânı Olarak Kent
Koyuncu, Georg Simmel’in çalışmalarında kentin kuruluşu ve
gelişmesi gibi problemlerden ziyade kent hayatının kişilik üzerindeki
etkilerini ve kişilikte meydana getirmiş olduğu değişiklikler üzerine
çalıştığını ifade etmiştir.8

5

Age, s. 121.
agm, s. 34.
7 Max Weber, Şehir Modern Kentin Oluşumu, Çev: Musa Ceylan, Yarın Yayınları, İstanbul
2012, s. 109.
8Koyuncu, agm, s. 34.
6Koyuncu,
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Simmel, Metropol ve Zihinsel Yaşam isimli makalesinde kent ile kırsal
hayatı karşılaştırmıştır. Kentin, ekonomik, mesleki ve toplumsal hayatın
temposu ile birlikte küçük kasaba ve taşra hayatına derin bir tezatlık teşkil
ettiği ifade edilmiştir. Metropolün karmaşık karakterinin, duygusal
ilişkilere dayanan küçük kasaba hayatıyla karşılaştırıldığında anlaşılmaz
hale geldiği belirtilmiştir.9
Simmel’in eserinde, metropolün insana yeni özellikler yüklediği
belirtilmiştir. Kentlerde yaşayan insanların hızlı karar vermek zorunda
oldukları için kentlerdeki yaşananlara, kalbi ile değil aklı ile tepki
verdikleri belirtilmiştir. Böylelikle, rasyonellik kent hayatının karşısında
özel hayatı koruma görevini üstlenmiştir.10
4.Chicago Okulu: Kent Sosyolojisinin Yükselişi
Chicago Okulu tarafından iki kavram geliştirilmiştir. Bunlardan
birincisi; Robert Ezra Park, Ernest Burgess tarafından geliştirilen “ekolojik
yaklaşım”, ikincisi ise; Louis Wirth tarafından geliştirilen “bir yaşam
biçim olarak kentliliktir”.
4.1.Robert Ezra Park ve Ernest Burgess: Ekolojik Yaklaşım
Park, kenti ilk kez sistematik olarak açıklamıştır. Düşüncelerinde doğa
bilimlerinden yararlanmıştır. Bu sebeple, doğa bilimleri yardımı ile kent
olgusunu açıklamaya çalışmıştır. Park kentlerin, planlama sonucunda değil
doğal bir süreç olarak ortaya çıktığını belirtmiş ve kentsel mekânlarda
oluşan lüks konutlar ve sanayi bölgeleri gibi yerleşim yerlerini doğal
alanlar olarak tanımlamıştır.11
Burgess, Chicago şehri üzerinde yapmış olduğu bir araştırmaya
dayanarak ortak merkezli daireler modelini oluşturmuştur.12 Burgess,
geliştirmiş olduğu bu modelle kentlerin büyümesini açıklamıştır.
Burgess, tek merkez etrafında çevrelenmiş olan eş merkezli dairelerin
kendi içerisinde ekonomik ve kültürel bölümlere ayrıldığını, bu
bölünmelerin şehre, belirli bir şekil verdiğini belirtmiştir. Burgess’e göre,
daha içeride olan her bölge, kendisinden bir sonraki bölgeyi işgal etme
eğilimi göstermektedir. Burgess’in, kentin büyüme sürecinde kullanmış
olduğu işgal kavramını ekolojiden aldığı belirtilmiştir.13

Ahmet Aydoğan, Şehir ve Cemiyet, İz Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 168-169.
Cevat Özyurt, “Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yaşam”, Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.18, Aralık 2007, s. 114.
11 Fuat Güllüpınar, “Kent Sosyolojisi Kuramları Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi”,
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.21, S.3, Temmuz 2012, s. 8.
12 Ayda Yörükan, Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri, Nobel
Yayınları, Ankara 2006, s. 78.
13 Koyuncu, agm, s. 38-39.
9

10
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4.2.Louis Wirth ve Yaşam Biçimi Olarak Kentlilik
Wirth, kentleri sadece yaşanan bir mekan olarak değil, aynı zamanda
insanları etkileyen ve insanlardan etkilenen bir bütün olarak görmüştür.
Kentleşmeyi ise, yaşam tarzında ve dünya görüşünde meydana gelen
değişimler olarak tanımlamıştır.14 Wirth, kent sosyolojisine özellikle
kentlilik kavramı ile katkıda bulunmuştur.
Wirth’in düşüncelerinde, nüfusun büyüklüğü, heterojenliği ve
yoğunluğunun kırsal alan ile kentsel alanı ayıran farklılıkların üç temel
sebebi olduğu ve aynı zamanda bu üç unsurun insanların yaşam tarzlarını
da etkilediği belirtilmiştir15. Wirth, kent ile ilgili çalışmalarında şahsiyet
problemlerine ağırlık vermiş ve bu sebeple sosyal psikolojik şehir
teorisinin bir temsilcisi olarak kabul edilmiştir.16
Sonuç olarak, Chicago Okulu ekolojik bilimin etkisi ile kenti yaşayan
bir organizma olarak tanımlamıştır. Park, Burgess ve Wirth gibi
düşünürlerin çalışmaları sonucunda kent sadece mekân ve nüfusa göre
değerlendirilen bir kavram olmanın dışında bireyi de içine alarak çok yönlü
araştırılan bir kavram olmuştur. Chicago Okulu sayesinde birey kentte
önemli bir aktör olmuştur.
5.Çağdaş Kentbilim Kuramlarında Kent
5.1.Henri Lefebvre ve Toplumsal Ürün Olarak Mekân
Lefebvre kent ile ilgili çalışmalarında mekâna önem vermiş ve mekânın
kapitalist toplumda nasıl üretildiğinin ve bu üretim sürecinde ortaya çıkan
çelişkilerin analizinin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu düşünce
çerçevesinde Marks’ın tanımladığı kapitalist üretim ilişkileri ve üretim
güçleri arasındaki çelişkinin kentsel mekânda farklı bir boyuta ulaştığı ve
sermayenin mekânı meta haline getirdiği ifade edilmiştir.17
5.2.Manuel Castells: Kolektif Tüketim ve Toplumsal Hareketlerin
Mekânı Olarak Kent
Castells’in kenti, kolektif tüketimin ve işgücünün yeniden üretiminin
sağlandığı mekânsal birim olarak tanımladığı belirtilmiştir. Yapılan bu
tanım çerçevesinde kentler, işgücünün yeniden üretimi için gerekli olan
sağlık, eğitim, konut gibi kolektif tüketim ihtiyaçlarının sağlandığı
mekânlar olarak görülmüştür.18 Castells, kentlerde ekonomik ve siyasal
faktörler geliştiği için kent mekânına önem vermiştir.
Güllüpınar, agm, s. 12.
John Urry, Mekânları Tüketmek, Çev: Rahmi Öğdül, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2015, s.
23-24.
16 Yörükan, age, s. 86-87.
17 Rana Aslanoğlu, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Ezgi Kitapevi, Bursa 2000, s. 68.
18Güllüpınar, agm, s. 15.
14
15
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5.3.David Harvey ve Sermaye Birikimi Olarak Kent
Uzmanlık alanı coğrafya olan Harvey’in, kent konusuna coğrafya
açısından yaklaştığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili fikirlerini “Sosyal Adalet
ve Şehir” adlı kitabında toplamıştır. Mekân ve toplum süreçleri Harvey’in
şehir incelemelerinin iki temel konusunu oluşturmaktadır. Çalışmalarında
bu ikisini de içeren ve bağdaştıran bir şehir yaklaşımı inşa etmeye
çalışmıştır.19 Harvey, mekânın tanımına büyük önem vermiş ve mekânı
insanı biçimlendiren ve insan tarafından biçimlenen toplumsal boyut
olarak görmüştür.20
6.Küreselleşen Kentler: Dünya Kenti Kuramı
Küreselleşme ile birlikte kent mekânında yaşanan gelişmeler
sonucunda kentbilim alanlarında dünya kenti, küresel kent gibi yeni
kavramlar ortaya çıkmıştır.
Friedman tarafından ortaya atılan dünya kenti, küresel ekonominin
kontrol, yönetim ve organizasyon merkezi olarak tanımlanmıştır.21
7. Toplumsal Cinsiyet Kavramı Ve Toplumsal Cinsiyet Kuramları
Toplumsal cinsiyet, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve
sorumluluklarını ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet, biyolojik
farklılıkların dışında, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü,
nasıl algıladığı ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavram olarak
tanımlanmıştır.22
Toplumsal cinsiyet kuramları içerisinde feminizm ve ataerkillik yer
almaktadır.
Feminizm, cinsiyet ayrımcılığına ve ataerkilliğe karşı koyma
konusunda cinsler arasında sosyal eşitliği savunma hareketi olarak
tanımlanmıştır.23 Başka bir tanıma göre de feminizm, kadının toplumdaki
ikincil konumunu anlamaya, onu değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışan
düşünce ve eylem bütünlüğü şeklinde tanımlanmıştır.24 Feminist kadın
hareketleri kuramlar çerçevesinde, Radikal, Liberal, Marksist, Sosyalist ve
Postmodern feminizm olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır. Bütün
Özkan Açıkgöz, “Şehir, Şehir Toplumu ve Şehir Sosyolojisi”, Sosyoloji Konferansları
Dergisi, S.35, 2007, s. 65.
20 David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, Çev: Mehmet Moralı, Metis Yayınları, İstanbul
2013, s. 11.
21 Güllüpınar, agm, s. 21.
22 Ayşe Akın-Simge Demirel, “Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri”,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C.25, S.4, 2003 Özel Eki, s.73.
23 Sevda Demirbilek, “Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi”, Finans,
Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, C.44, S.511, Eylül 2007, s. 18.
24 Düriye Kozlu, “Modernizm Sonrası Postmodern Hareket İçinde Kadının Yeri”, Süleyman
Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, C.2, S.3, Mayıs 2009, s. 5.
19
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feminist kuramların çıkış noktasını, kadınların toplum karşısında ezildiği
ve kurtuluşları için önlemler ve stratejiler geliştirilmesi gibi etmenler
oluşturmaktadır.
Toplumsal cinsiyet kuramlarından bir diğeri ise, ataerkilliktir.
Ataerkillik, erkeklik olgusuyla ortaya çıkmıştır. Erkeklik, toplumu kontrol
etmesi için, onlardan istenen güçlerini, özellikle de fiziksel güçlerini adil
bir biçimde yaş ve sosyal mevki hiyerarşilerinden kaynaklanan güç
dengelerini
korumaya
dikkat
ederek
kullanmaları
şeklinde
tanımlanmıştır.25
8. Yöntem
8.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, toplumsal cinsiyet olarak kente nasıl bakıldığını
Kars özelindeki durumunu saptayabilmektir. Özellikle, kentin mekânsal
olarak kadına, kadının da cinsiyet bağlamında kente bakışı tespit edilmiştir.
8.2. Çalışma Grubu
İlgili araştırma, Kars İli’nde bulunan Kafkas Üniversitesi’nde 20152016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören önlisans (81), lisans (297) ve
yüksek lisans (22) olmak üzere toplam 400 öğrencinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin demografik özellikleri Tablo-1’de
verilmiştir.
Tablo-1:Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

Katılımcı Sayısı
200
200
400

8.3. Araştırmanın Yöntemi
Erkek ve kız öğrencilerin şehir hayatı içerisinde, kentsel güvenlik,
temsil, mekân ve hizmet konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla
yürütülen araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
8.4. Veri Toplama Aracı
Erkek ve kız öğrencilerin şehir hayatı içerisinde, kentsel güvenlik,
temsil, mekân ve hizmet konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla
yapılan araştırma “Kentsel Siyasette Toplumsal Cinsiyet Sorunlarına
Duyarlılık: Konya Örneği”, “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kentsel
Özge Zeybekoğlu, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik Olgusu, Eğiten Kitap
Yayınları, Ankara 2013, s. 72.
25
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Eşitsizlik” ve “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Açık Yeşil Alan
Kullanım Talebini Etkileyen Etmenler” adlı çalışmalarda geçen araçlardan
esinlenerek oluşturulan veri toplama aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
9. Bulgular
Erkek ve kız öğrencilerin şehir hayatı içerisinde, kentsel güvenlik,
temsil, mekân ve hizmet konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla
kullanılan veri toplama aracı sayesinde elde edilen verilerin analizi
sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Tablo-2: Öğrencilerin Yaşadıkları Kentteki Güvenlik Durumunu
Gösteren Dağılımı
a
Evet, bu kente
kendimi
güvende
hissetmiyorum
Kız
Erkek

Toplam

b

c

Fikrim
yok

Hayır, bu kentte
kendimi güvende
hissediyorum

Toplam

N

103

47

50

200

Yüzde (%)

51,5

23,5

25

100

N

80

42

78

200

Yüzde (%)

40

21

39

100

N

183

89

128

400

Yüzde (%)

45,8

22,3

32

100

Tablo-2'de elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin
%51,5'i yaşadıkları kentte kendilerini güvende hissetmediklerini, %25’i
kendilerini güvende hissettiklerini ve %23,5’i bu konu hakkında fikirleri
olmadığını belirtmişlerdir. Erkeklerin %40’ı kendilerini güvende
hissetmediklerini, %39’u kendilerini güvende hissettiklerini ve % 21'i bu
konu hakkında fikirleri olmadığını belirtmişlerdir.

c

Hayır, rahat ve
güvende
hissetmiyorum

N
Yüzde (%)

b

Fikrim yok

Kız

a

Evet, rahat ve
güvende
hissediyorum

Tablo-3: Kafeterya, Restoran ve Benzeri Yerlerde Kişilerin Güvende
Olup Olmadığını Gösteren Dağılım

121
60,5

42
21

37
18,5

Toplam

200
100
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Erkek

N
Yüzde (%)
N
Toplam Yüzde (%)

114
57
235
58,8

48
24
90
22,5

38
19
75
18,8

200
100
400
100

Tablo-3’te elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin %
60,5'i kafeterya, restoran, çay ocağı ve benzeri yerlerde kendilerini rahat
ve güvende hissettiklerini, %21’i bu konu hakkında fikirleri olmadığını ve
%18,5’i bu tür yerlerde kendilerini rahat ve güvende hissetmediklerini
belirtmişlerdir. Erkeklerin %57’si kendilerini bu tür yerlerde rahat ve
güvende hissettiklerini, %24’ü bu konu hakkında fikirleri olmadığını ve
%19'u bu tür yerlerde kendilerini rahat ve güvende hissetmediklerini
belirtmişlerdir.
Tablo-4: Öğrencilerin Toplu Taşıma Araçlarının Güvensiz Olup
Olmadığını Gösteren Dağılım

N
Yüzde(%)

Hiç
karşılaşmıyorum

Toplam

d

Çok az
karşılaşıyorum

Erkek

Yüzde
(%)
N
Yüzde
(%)

c

Nadiren
karşılaşıyorum

N

b

Sık sık
karşılaşıyorum
Kız

a

73

72

41

14

200

36,5

36

20,5

7

100

84

72

27

16

200

42

36

13,5

8

100

157
39,3

144
36

68
17

30
7,5

400
100

Toplam

Tablo-4’de elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin %
36,5'i toplu taşıma araçlarında güvensizlik oluşturan herhangi bir olumsuz
durumla sık sık karşılaştıklarını, %36’sı nadiren karşılaştıklarını, %20,5’i
çok az karşılaştıklarını ve %7’si hiç karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.
Erkeklerin %42’si bu tür yerlerde güvensizlik ortamı ile sık sık
karşılaştıklarını, %36’sı nadiren karşılaştıklarını, %13,5’i çok az
karşılaştıklarını ve %8'i hiç karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.
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Tablo-5: Öğrencilerin Tacize Maruz Kalıp Kalmadıklarını Gösteren
Dağılım

Her zaman

e

Sık sık

d

Fikrim yok

c

Nadiren

b

Çoğu zaman

a

36

81

38

22

23

200

Yüzde
(%)
N

18

40,5

19

11

11,5

100

38

58

70

15

19

200

Yüzde
(%)
N

19

29

35

7,5

9,5

100

74

139

108

37

42

400

Yüzde
(%)

18,5

34,8

27

9,3

10,5

100

Kadın

N

Erkek

Toplam

Toplam

Tablo-5'de elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin %
40,5'i sözlü taciz, bakışla taciz veya fiziki tacizle nadiren karşılaştıklarını,
%19’u bu konu hakkında fikirleri olmadığını, %18’i çoğu zaman
karşılaştıklarını, %11,5’i her zaman karşılaştıklarını, %11’i sık sık
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Erkeklerin % 35'i bu konu hakkında bir
fikirleri olmadığını, %29’u nadiren karşılaştıklarını, %19’u çoğu zaman
karşılaştıklarını, %9,5’i her zaman karşılaştıklarını ve %7,5’i sık sık
karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Tablo-6: Öğrencilerin Yaşadıkları Kentte İstedikleri Zaman Dışarı
Çıkabilme Durumunu Gösteren Dağılım

Hayır, rahatça
dolaşamam

c

Fikrim yok

b

Evet, rahatça
dolaşabilirim

a

Kız

N

18

19

163

200

9

9,5

81,5

100

Erkek

Yüzde
(%)
N

92

28

80

200

Toplam
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Yüzde
(%)
N
Toplam

Yüzde
(%)

46

14

40

100

110

47

243

400

27,5

11,8

60,8

100

Tablo-6’da elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin %
81,5'i yaşadıkları kentte istedikleri saatte dışarıda rahatça
dolaşamadıklarını, %9,5’i bu konu hakkında fikirleri olmadığını ve %9’u
rahatça dolaşabildiklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin % 46'sı yaşadıkları
kentte istedikleri saatte dışarıda rahatça dolaşabildiklerini, %40’ı rahatça
dolaşamadıklarını ve % 14'ü bu konu hakkında fikirleri olmadığını
belirtmişlerdir.
Tablo-7: Öğrencilerin Yaşadıkları Kentte Yeni Yerleri Tercih Edip
Etmediklerini Gösteren Dağılım

Kız

N
Yüzde
(%)
Erkek
N
Yüzde
(%)
N
Toplam Yüzde(%)

a
Her
zaman
bildiğim
ortamları
tercih
ederim
75

b
Nadiren
bildiğim
ortamları
tercih
ederim

c
Sık sık yeni
yerleri
keşfetmeye
gayret
ederim

d
Her zaman
yeni ve
Toplam
değişik
ortamları
tercih
ederim
16
200

35

74

37,5

17,5

37

8

100

82

44

64

10

200

41

22

32

5

100

157
39,3

79
19,8

138
34,5

26
6,5

400
100

Tablo-7’de elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin %
37,5'i yaşadığı kentte her zaman bildiği ortamları tercih ettiklerini, %37’si
sık sık yeni yerleri tercih etmeye gayret ettiklerini, % 17,5’i nadiren bildiği
ortamları tercih ettiğini ve %8’i her zaman yeni ve değişik ortamları tercih
ettiğini belirtmişlerdir. Erkeklerin %41’i her zaman bildiği ortamları tercih
ettiklerini, %32’si sık sık yeni yerleri tercih etmeye gayret ettiklerini,
%22’si nadiren bildiği ortamları tercih ettiğini ve %5'i yaşadığı kentte her
zaman yeni ve değişik ortamları tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
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c

Hayır, rahatça
gidemem

N
Yüzde (%)
Erkek N
Yüzde (%)
N
Toplam Yüzde (%)

b

Fikrim yok

Kız

a

Evet, rahatça
gidebilirim

Tablo-8: Öğrencilerin Yaşadıkları Kentte, Gece Kulübü, Bar gibi
Yerlere Gitme Durumlarını Gösteren Dağılım

17
8,5
68
34
85
21,3

43
21,5
60
30
103
25,8

140
70
72
36
212
53

Toplam

200
100
200
100
400
100

Tablo-8’de elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin
%70'i yaşadıkları kentte gece kulübü, bar ve alkollü restoran gibi yerlere
rahatça gidemediklerini, %21,5’i bu konu hakkında fikirleri olmadığını ve
%8,5’i bu tür yerlere rahatça gidebildiklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin
%36’sı bu tür yerlere rahatça gidemediklerini, %34’ü bu tür yerlere rahatça
gidebildiklerini ve %30'u bu konu hakkında fikirleri olmadığını
belirtmişlerdir.

Toplam

c

Hayır,
düşünmem

Erkek

N
Yüzde (%)
N
Yüzde (%)
N
Yüzde (%)

b

Fikrim yok

Kız

a

Evet,
düşünürüm

Tablo-9: Öğrencilerin Yaşadıkları Kentte, Herhangi Bir Sosyal
Ortamın Cinsiyetçi Olup Olmadığını Gösteren Dağılım

81
40,5
66
33
147
36,8

46
23
59
29,5
105
26,3

73
36,5
75
37,5
148
37

Toplam

200
100
200
100
400
100
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Tablo-9’da elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin %
40,5'i yaşadıkları kentte herhangi bir sosyal ortama girerken o ortamın
erkek ya da kadınlara hitap eden bir ortam olduğunu, %36,5’i herhangi bir
sosyal ortamın cinsiyetçi olmadığını ve %23’ü bu konu hakkında fikirleri
olmadığını belirtmişlerdir. Erkeklerin % 37,5'i söz konusu ortamların bu
şekilde olmadığını, %33’ü herhangi bir sosyal ortamın cinsiyetçi olduğunu
ve %29,5'i bu konu hakkında fikirleri olmadığını belirtmişlerdir.
Tablo-10: Sağlık Hizmeti Veren Kurumların Cinsiyetçi Olup
Olmadığını Gösteren Dağılım

Fikrim yok

Hayır, hiç
karşılaşmadım

d

Evet, nadiren
karşılaşıyorum

c

7

40

53

98

200

Yüzde
(%)

3,5

20

26,5

49

100

N

19

41

61

79

200

Yüzde
(%)

9,5

20,5

30,5

39,5

100

N

Erkek

b

Evet, her
zaman
karşılaşıyorum
Kız

a

Toplam

Tablo-10 (Devam): Sağlık Hizmeti Veren Kurumların Cinsiyetçi Olup
Olmadığını Gösteren Dağılım
Toplam

N

26

81

114

177

400

Yüzde
(%)

6,5

20,3

28,5

44,3

100

Tablo-10’da elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin
% 49'u sağlık hizmeti veren kurumlarda cinsiyet ayrımcılığına yönelik bir
olumsuzlukla hiç karşılaşmadıklarını, %26,5’i bu konu hakkında fikirleri
olmadığını, %20’si nadiren karşılaştıklarını ve %3,5’i her zaman
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Erkeklerin %39,5’i böyle bir olumsuzlukla
hiç karşılaşmadıklarını, %30,5’i bu konu hakkında fikirleri olmadığını,
%20,5’i nadiren karşılaştıklarını ve % 9,5'i her zaman böyle bir
olumsuzlukla karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
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Kız
Erkek

Toplam

b

Fikrim yok

c

Hayır, temsil
edildiğimi
düşünmüyorum

a

Evet, temsil
edildiğimi
düşünüyorum

Tablo-11: Öğrencilerin Yaşadıkları Kentte, Siyasal Açıdan Temsil
Durumunu Gösteren Dağılım

Toplam

N

38

59

103

200

Yüzde (%)

19

29,5

51,5

100

N

46

59

95

200

Yüzde (%)

23

29,5

47,5

100

N

84

118

198

400

Yüzde (%)

21

29,5

49,5

100

Tablo-11’de elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin
% 51,5'i yaşadıkları kentte kendilerinin siyasal açıdan yeterince temsil
edilmediklerini, %29,5’i bu konu hakkında fikirleri olmadığını ve %19’u
siyasal açıdan yeterince temsil edildiklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin
%47,5’i siyasal açıdan yeterince temsil edilmediklerini, %29,5’i bu konu
hakkında fikirleri olmadığını ve %23'ü kentte siyasal açıdan yeterince
temsil edildiklerini belirtmişlerdir.
Tablo-12: Kentte, Kamusal Hizmetlerin Yeterlilik Durumunu
Gösteren Dağılım
Kesinlikle
yetersiz

e

Kısmen
yetersiz

d

Fikrim yok

c

Kısmen
yeterli

b

Kesinlikle
yeterli

a

Kız

N

1

58

48

37

56

200

0,5

29

24

18,5

28

100

Erkek

Yüzde
(%)
N

6

64

29

28

73

200

Yüzde
(%)
N

3

32

14,5

14

36,5

100

7

122

77

65

129

400

Yüzde
(%)

1,8

30,5

19,3

16,3

32,3

100

Toplam

Toplam
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Tablo-12’de elde edilen sonuçlara göre ankete katılan kız öğrencilerin
% 29'u yaşadıkları kentte özel hayatlarını etkileyecek kamusal hizmetlerin
kısmen yeterli sunulduğunu, %28’i kesinlikle yetersiz sunulduğunu,
%24’ü bu konu hakkında fikirleri olmadığını, %18,5’i kısmen yetersiz
sunulduğunu ve %0,5’i kesinlikle yeterli sunulduğunu belirtmişlerdir.
Erkeklerin %36,5'i kamusal hizmetlerin kesinlikle yetersiz sunulduğunu,
%32’si kısmen yeterli sunulduğunu, %14,5’i bu konu hakkında fikirleri
olmadığını, %14’ü kısmen yetersiz sunulduğunu ve % 3'ü kesinlikle yeterli
sunulduğunu belirtmişlerdir.
10. Sonuç
Kadın ve erkeğin kenti algılayışı ve kentten beklentileri, karşılaştıkları
sorunlar birbirinden farklı olmaktadır. Kadınların kentsel alan içerisindeki
faaliyetleri belli alanlar ile sınırlı iken, erkeklerin faaliyet alanı kadınlara
göre daha geniştir. Kadınların kent içerisindeki sorunlarının başında
güvenlik sorunu gelmektedir. Kentte yaşayan kadınlar, bir takım güvenlik
sorunları nedeniyle kentleri erkekler kadar özgürce kullanamamaktadır.
Kadınlar güvenlik sorunu dışında, sağlık hizmetleri, kentsel siyasete aktif
olarak katılamama gibi sorunlarla da karşılaşmaktadır.
Yapılan çalışmada, kentlerde yaşayan kadın ve erkek tüm bireylerin
kentlerdeki sorunları dile getirilmiştir. Çalışmada, öncelikle kent ve kent
bilim kuramları üzerinde durularak kadın ve erkeğin yaşamış oldukları
mekân anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda bütün kent bilim
sosyologlarının kenti, kendi bakış açıları ile yorumladıkları anlaşılmıştır.
Sonrasında, toplumsal cinsiyet kavramı ve kuramları üzerinde
durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde, alan araştırmasına yer
verilmiştir. Alan çalışmasında Kars Kafkas Üniversitesi’nde okuyan
öğrencilerden yararlanılarak kız ve erkek öğrencilerin Kars’ta
karşılaştıkları sorunlar dile getirilmiştir.
Genel olarak anket sonuçlarına baktığımızda; Kars ilinde okuyan kız
öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir kısmında, güvenlik ve
siyasal açıdan erkek öğrencilere göre daha fazla sorun yaşadıkları
görülmüştür.
Yapılan çalışma neticesinde ve elde edilen veriler ışığında, Kız
öğrencilerin, erkek öğrencilere göre sosyal ve kültürel faaliyetlere daha az
katıldıkları anlaşılmıştır. Kentlerde cinsiyetçi bir tutumun olması en fazla
kentsel güvenlik içerisinde yer almaktadır. Kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre, yaşadıkları kenti daha güvensiz buldukları ve özgür bir
şekilde istedikleri zaman dışarı çıkabilme konusunda erkek öğrencilere
göre daha olumsuz düşüncelere sahip oldukları anlaşılmıştır.
Sonuç olarak kent mekânı, bir takım konularda (sosyal ve kültürel
faaliyetler, güvenlik gibi) kız öğrencilere daha olumsuz bir izlenim
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yaratmıştır. Kız öğrencilerin kent mekânından beklentileri ve mekânın kız
öğrencilere sundukları farklı olduğundan, kız öğrenciler kent mekânına
erkek öğrencilere göre daha olumsuz bakmaktadır.
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PARTICIPATION MECHANISMS IN URBAN PLANNING IN
UPPSALA
Pınar AKARÇAY & Gökhan AK
1. Introduction
Political participation usually refers to actions taken to influence
political decisions.1 Participation is kind of part of the wider concept of
civic engagement that refers to the ways of citizen participation. The
conventional political system in which representative democracy may not
serve to direct democracy that is able to direct involving in decision making
process. Sweden has one of the highest electoral participation rates in the
World. According to recent interest in political issues has not declined, as
much as 80% of the adult population belongs to a nongovernmental
organization (such as sports club, trade unions, religious communities,
political parties etc.). This apparently indicates that people who live in
Sweden prepare to involve in participatory processes in general.2
The Swedish welfare was created by active popular movements such as
trade unions, educational organizations, consumer cooperatives, tenant
organizations.3 Under the leadership of the Social Democratic Party, these
movements generate the special Swedish model which was based on
policies of moderate state and a social pact between trade unions and
organized capitalists.4 One of the important things was urban planning in
this model. There is too much influence over Swedish modernist ideas
about urban planning than the European states.
The modernist comprehensive urban planning model is characterized
by strong beliefs an instrument to form a new Swedish society, expert
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1 Dirk Urban Vestbro, “Citizen Participation or Representative Democracy? The Case of
Stockholm, Sweden”, Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 29, No. 1,
2012, p. 7.
2 Erik Amnå, “Playing with fire? Swedish mobilization for participatory democracy”,
Journal of European Public Policy, Vol. 13, No. 4, 2006, p. 589.
3 Vestbro, “Citizen Participation or Representative…”, p. 8.
4 Dirk Urban Vestbro, “People-environment studies - with or without modernism? Lessons
from Swedish experiences”. Paper presented at the IAPS 15 “Shifting Balances, Changing
Roles in Policy, Research and Design” conference. Eindhoven, The Netherlands (14-17
July), 1998, p. 3.
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influence on urban planning, and strong participation in the determination
of land use. Swedish model was reconstructed, and new institutions were
created to suit these goals after 1945. Local governments particularly
municipalities were strengthened given a sort of monopoly in planning.
They acquired land for housing and formulated master implemented to a
large degree.5 A strong emphasis was placed on providing housing were
moving to the rapidly growing centers of employment. Due to the strict
planning model, Sweden became one the few countries that managed to
meet housing demands during the process rapid urbanization.6 Despite the
substantial role of social movements in building the welfare state,
unfortunately the Swedish model could not include direct citizen
participation. During this period, the Social Democratic Party carried out
strict control over the social movements. These factors, plus the strong
emphasis on expert influence over housing and planning, meant that citizen
participation did not become part of the Swedish planning model at that
time.7
2. Participation
Participation is a widely used notion. It is used in many social contexts,
from working life and technological development over urban and regional
planning to general politics and everyday situation. Yet, “Community
Participation” is an intricate expression, as it has no specific definition,
limits, boundaries, or established criteria with which it can be measured. It
is argued by Batley to be open to speculations and personal interpretations;
“Participation is a broad word, widely used, relating to work place and
production, to community development/neighborhood self-help and to
government administration.”8
Ribot defines participation as;
Community or popular participation is about communities
having decision-making powers or control over resources that
affect the community as a whole, such as forests and grazing
commons or community development. But, for such decisions to
internalize social and ecological costs or to assure equitable
decision-making and use, they must be devolved to a body
representing and accountable to the community.9
Vestbro, “Citizen Participation or Representative…”, p. 9.
Thomas S. Nesslein, “Markets versus planning: An assessment of the Swedish housing
model in the post war period”, Urban Studies, Vol. 40, No. 7, 2003, p. 1260; Vestbro,
“People-environment studies…”, p. 11.
7 Vestbro, “Citizen Participation or Representative…”, p. 10.
8 Richard Batley, “Public-private relationships and performance in service provision”,
Urban Studies, Vol. 33, No. 4-5, 1996, p. 724.
9 Jesse C. Ribot, “Participation Without representation”, Cultural Survival Quarterly, Vol.
20, No. 3, 1996, p. 40.
5
6
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Arnstein produced a seminal work which critiqued and defined
participation in terms of power relationships. She developed a “ladder of
participation” which defined different degrees of involvement of
participants in relation to the delegation of decision-making power.10
Stakeholder participation in urban planning has a long history.
According to Roberts, citizen participation was found in written form in
the ancient Greek City States, in Ecclesia of Athens.11 In the Middle Ages,
artisans of the city formed organizations to fulfill their purpose of
controlling public matters in favor of their work interests.12 Town meetings
as public participation forums, although dominated by the elite groups,
were held in the New England Colonies in America. And in the 19th
Century, various groups were invited to comment on state and local level
projects. It was the first three decades of 20th Century, however, that saw
social groups formally participate in government planning and
implementation processes.13
In terms of legislation, community participation first appeared as a
requirement in urban renewal programs in the Housing Act of 1954 (United
Kingdom). In the early post World War II years of the 1950s, it was a case
of ‘tell and sell’ where governments around the world introduced
modernization agendas and cyclical economic development plans. Hence
it is a truism to say that planning theory has experienced a tortured history
in its attempt to establish a firm basis in practice for stakeholder
participation.14
The master/blueprint planning approach, also known as the
comprehensive rational model, in the first two decades after World War II
became the standard urban planning model. According to this model,
professional experts, usually employed by government were charged with
identifying a comprehensive range of problems (requiring comprehensive
knowledge) and devising broad solutions based on rational planning
thought and expert knowledge with little or no public input.
Participation of stakeholders in the planning process became a central
tenet of the communicative planning theories that emerged in the late
1980s and 1990s. Drawing on Habermas’ theory of communicative action,
Sherry R. Arnstein, “A Ladder Of Citizen Participation”, Journal of the American
Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-218.
11 Norman Roberts, “Public deliberation in an age of direct participation”, American Review
of Public Administration, Vol. 34, No. 4, 2004, p. 316.
12 Zeenat Mahjabeen, , Krishna K. Shrestha, and, John A. Dee, “Rethinking Community
Participation in Urban Planning: The Role of Disadvantaged Groups in Sydney
Metropolitan Strategy”, Australasian Journal of Regional Studies, Vol. 15, No. 1, 2009, p.
47.
13 Roberts, “Public deliberation in an age of direct participation”, p. 318.
14 Mahjabeen et. al., “Rethinking Community Participation in Urban Planning”, p. 49.
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a body of theoretical knowledge developed on how to connect the systemic
side of human life and the value-driven side of human introspection—the
latter being defined as the ‘life world’.15 Prominent writers in this field
were Healey and Forester) who attempted to interpret and apply
communicative action theory to planning decision-making focusing on
ways to account for the language of practical conversation and
communication.16 Forester analyzed the effects of political and social
influence on social action and showed how planners can modify the
exertion of political power in planning processes. He argued that while
planners can use ‘information’ as a source of power and by proper use of
that, they also can empower citizens through democratic planning
processes.17
In a similar way Sager used Habermas’ critical theory of
communicative action to examine how mainstream planning theories are
related to the concept of power and conflict.18 Healey further refined
communicative planning theory in relation to societal and institutional
capacity where she defined institutional capacity as a combination of
social, intellectual and political capital. Healey believed that as this capital
grows and spreads through collaboration and networks, the ‘civic capacity’
of a society will grow and participants will be more confident with ability
and competencies to solve their problems.19
3. Participation in Urban Planning
Urban planning, as an independent science crossing natural and social
science, is not only a comprehensive function of the government but a kind
of social activity influencing the citizen’s interests both in short and long
term.20 Public participation refers to participating in the whole process
including investigating, formulating, decision-making, implementing and
reviewing and so on.21 Besides, the departments which related to urban
planning should always initiate from the interest and demand of the citizens

Jürgen Habermas,, Theory of Communicative Action, Volume Two: Lifeworld and
System: A Critique of Functionalist Reason (Book). Translated by Thomas A. McCarthy.
Beacon Press, Boston, Mass., 1987 [1981].
16 Pamela Healey, “Institutional analysis, communicative planning and shaping places”,
Journal of Planning Education and Research, No. 19, 1998, pp. 111-121; John Forester,
“Planning in the Face of Power”, Journal of the American Planning Association, Vol. 35,
No. 3, 1989, pp. 47-60.
17 Forester, “Planning in the Face of Power”, pp. 49-51.
18 Tore Sager, Communicative Planning Theory, Avebury, Aldershot, 1994.
19 Healey, “Institutional analysis, communicative planning…”, pp. 113-115.
20 Deci Zou, Urban Planning and Urban Planning Introduction, Chinese architecture
&building press, Hyun Dong, 2002.
21 Li Hou and Luan Feng, Hong Kong City Planning System, Urban Planning, Star Pub.,
Hong Kong, 2000.
15
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when making plans and in response, the citizens should also take an active
part in urban planning because it’s one of basic right.
Scholars who work on this subject have discovered deeply on the basic
system of this issue but paid little attention to the concrete procedures.
Actually the goal of public participation in urban planning can be realized
through steady improvement. At the first stage, people who are ignorant
and incapable, or dare not to get involved in the planning process should
be encouraged through supportive laws.
Therefore, people are entitled to the participation of the process of
urban planning. Besides, the rights and obligations of public participation
in urban planning are guaranteed by the law. In that case, a platform is
provided for the citizens to express their opinions freely. Traditional but
easy method with which the general people can easily join. It couldn’t give
objective and real results unless the options are designed reasonably and
scientifically. The ideal work comes from careful investigation and
revision which will in turn lead to extended investigation span.22
Besides, it can be used the way of specialists and consultants
conferences with relevant experts and professors to give advice. For
example, planning sectors can hold representative meeting reviewing
projects like the general layout of the city, micro planning, specific
planning, outlining, and performance evaluation, to improve the quality of
the plan.23 Public directly can involve in some specific problems. The
sector choose influencing residents or committee members from a certain
group, then collect and integrate ideas to obtain reasonable ideas and
insights as the foundation of the decision.24 So, face-to-face form can be a
higher level of public participation in urban planning.
There were three main divisions of planning and building legislation in
Sweden. First is the Building Act of 1947, which has since been amended
many times, but which remains unchanged in its outlines. Secondly, the
details of planning and building law were dealt with in the Building Code
of 1959; the Code had also been amended frequently (in fact almost every
year). Finally, there were a great many regulations and advisory notes
issued by the National Board for Urban Planning.25
Sweden is divided into 281 communes (Kommun), each of which is
required by law local building committee elected by the council of the
22

Xing Yan, Liu Jingwen, Bingxin Li, Ming Zhang, and Deguang Meng, Research on
Public Participation in Urban Planning, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011, p.
1334.
23 Ibid., p. 1335.
24 Ibid., pp. 1335-1336.
25 Mark T. Bjerken, “Public Participation in Sweden”, The Town Planning Review, Vol. 52,
No. 3, 1981, p. 281.

418 | Participation Mechanisms in Urban Planning in Uppsala

commune in accordance the strength of the political parties on the council
(formal method of the local building committee deals with planning and
building matters commune, and thus, among other duties, with the granting
of building permissions.
According to Bjerken, the real decisions about the development of land
in Sweden are often made earlier stage than the formal planning process
stage. Swedish communes have a vast amount of self-government.26 There
were no provisions for public participation in the making of contract. When
we follow Bjerken’s explanations;
The planning provisions in the Building Code are particularly
concerned with the more detailed levels of plan although they
may be applied to the more general master plan and regional
plan. Article 14 of the Building Code states that: the one who
initiates a proposal to plan shall confer with the community
board or other party which the council of commune designates
the county administration as well as other authorities,
organizations and individuals who may have a vital interest in
the question. The practical meaning of this provision is that the
architect working on a proposal for a plan is obliged to consult
not only the authorities, but also organizations and individuals
who have a vital interest in the proposal. There are no provisions
as to how the communication between the author of the plan and
interested parties should be realized. It is a common practice for
the local building committee to arrange some sort of meeting
where the architect involved and other experts and committee
members explain the proposal under discussion and try to answer
questions and to reply to critical comments from members of the
public. These meetings are mostly advertised in the local
newspaper. If there are only a few interested parties it is usual
for the architect to make personal contact with them to get their
opinions.
Article 16 of the Building Code contains inter alia a provision
that a proposed plan should be accompanied by an account of the
‘consultations with authorities, landowners and others that have
taken place during the work on the proposal. The local building
committee is specifically required by National Board for Urban
Planning regulations to make a statement on consultations with
individuals and organizations (e.g. such as the social welfare
committee mentioned above) that have no right to lodge an
appeal against the plan; the purpose of this requirement is, of
course, to see that proper attention is given to their opinions at
26

Ibid., p. 283.
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this stage. A proposed town plan or building plan must period of
at least three weeks; the exhibition must in a local newspaper.
There are also provisions in Article 17 of the Building Code that
every affected landowner, tenant farmer personally notified of
the exhibition by a registered letter from the local building
committee.
This is a formal procedure and in most cases it is very difficult
for an individual owner to get changes made to the proposed plan
at this stage. Most of the local and regional authorities have
already made up their minds. Perhaps a dissatisfied person may
be able to obtain some minor changes in proposed plan but in
reality the broad outlines of the plan Of course all interested
members of the public critical remarks at this stage, but in reality
the broad outlines of the plan have been settled at an earlier
stage.27
For a long period, the Swedish planning model remained without
effective involvement of people. However, at the end of the 1960s,
Swedish urban planning procedures initiated to come under attack. When
we follow Öresjö’s explanations;
The birth of the radical student movement contributed
substantially to an anti-consensus climate where such a critique
could take interestingly, the radicals joined hands with the
conservatives in their critique of the insensitive urban renewal
and expensive renovation practices that constituted an integral
part of the modernist model. During the 1970s, an urban social
movement gained momentum. Local groups formed outside the
institutionalized popular movements. They acted against plans
for new highways, parking spaces instead of children’s
playgrounds, and expensive refurbishment of old apartment
blocks without consulting with the residents.28
As a result of the many protests and other changes in Swedish society,
the government decided to appoint a parliamentary committee to formulate
building and planning legislation that could new demands. The committee
took almost 10 years to complete its work but it was finally approved by
the National Parliament.29

27

Ibid., pp. 282-283.
Eva Öresjö, “Vadan och varthän: Det svenska välfards tänkandet och bostads
forskningen. för Arkitekturforskning”, Nordic Journal of Architectural, Vol. 3, No. 1-2,
1990, pp. 112-114.
29 Örson Wikforss, Sarnrad i praktiken: Om medborgardeltagande i fysisk planering,
Byggforskningsrâdet Tl 5, Stockholm, 1984.
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While the previous laws gave the right to influence planning decisions
only to developers, landowners, and public authorities, the Swedish
National Board of Housing, Building and Planning’s (Boverket) Planning
and Building Act30 specified that tenants, cooperatives, other types
institutions, and individuals were also to be given opportunities for
consultation. It stipulated that municipalities should offer such
opportunities for both detailed plans and general development programs. 31
During the consultation the municipality should present relevant
planning material as well as the most important consequences of the
proposal program or environmental impact report shall also be presented.
When consultation is a proposed detailed development plan, the reasons
for the plan shall be presented. The act further stipulated that statements
submitted during consultation, as well as comments proposals in response
to these statements, should be presented in a joint report attached to itself.
It emphasized that planning documents were to be easily readable by
laypersons to specify how consultations should be carried out in practice.32
4. Participation in Uppsala
The city of Uppsala residents and organizations should be involved in
designing society. It is about creating a safe and inclusive society, reducing
inequality, and creating the conditions for good cooperation between the
municipality and civil society. Uppsala Municipality has been developed
to support the organization in the implementation of civilian dialogues.
With a common approach, the municipality’s work on dialogue improves,
which strengthens democracy. As stated in “Riktlinje för
medborgardialoger. Ett normerande dokument som kommunstyrelsen
fattade beslut om 14 juni 2017” emphasizing citizens’ dialogue as an
integral part of the governance;
We see the residents’ commitment as an asset when we shape the
future of Uppsala. Active citizenship dialogue is needed to
increase participation in the development of our municipality.
The civil dialogue should address all who live, work or live in
Uppsala. Citizens’ dialogue should always be considered in
connection with the start-up of an assignment that directly affects

BOVERKET (Swedish National Board of Housing, Building and Planning), “Legislation
The Planning and Building Act The Act on Technical Requirments for Construction works,
etc The Environmental Code with ordinances of relevance”, February 2006, Available at:
https://www.boverket.se/contentassets/87832adfcfae441396 f82006dabde41f/legislation--the-planning-and-building-act-m.m..pdf, (Accessed on 22 March 2018).
31 Vestbro, “Citizen Participation or Representative Democracy…”, p. 11.
32 BOVERKET, “Legislation The Planning and Building Act The Act”, pp. 22-25.
30
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those who live and work here. Citizens dialogue must be
integrated in the decision-making process.33
Residents want to be involved in decisions relating to social
development. Nevertheless, most in Uppsala experience that they have
little opportunities to participate in decision making. The municipality
must work systematically with civil dialogue to achieve Uppsala’s
sustainable development goals with participated residents. The purpose of
civil dialogue is that elected representatives should have a broader basis
for making good and sustainable decisions. The dialogue creates
participation by giving residents the opportunity to influence. It also
increases the residents’ knowledge of democracy through transparency in
the decision-making process in the municipality. Citizens’ Dialogue, we
define as a structured exchange of views between elected representatives
and residents. It is used as a tool to bring the municipalities’ knowledge
and views as part of the decisions. The dialogue can either be part of a
politically determined process, or it may be statutory, such as planning
processes. Citizens’ dialogue as part of the steering process does not
replace the representative system. On the other hand, it can strengthen and
support the representative democracy when making decisions.
The design of civilian dialogues shall be based on the participation
staircase. The participation staircase has been developed by Sweden’s
municipalities and county councils. The model provides guidance on both
methodology and what the residents can expect from the dialogue. By
designing the dialogue correctly based on the degree of impact that is
possible, we create the right expectation among the residents. It leads to
increased confidence in the process and greater commitment to participate.
If we are unclear about the type of participation offered, the risk is great
that we raise incorrect expectations, which often leads to frustration and
disappointment. Then there is also a risk that the civic dialogue instead of
promoting democratic participation will have the opposite effect. The
degree of participation is closely linked to the purpose and the question of
dialogue. The lowest level of participation, information, should rather be
seen as a prerequisite for the next steps in the staircase, rather than a
sufficient degree of participation to form a dialogue.34

33

Ibid., pp. 32-36.
Cited in Riktlinje för medborgardialoger. Ett normerande dokument som
kommunstyrelsen fattade beslut om 14 juni 2017.
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participation
influence
dialog
consultation
information

- Information: To be able to participate, residents need information
about what to happen and why. If the municipality intends to inform only,
it must be clearly stated.
- Consultation: Consultation means giving residents the opportunity to
decide what option they prefer and think is most appropriate to implement.
- Dialogue: Residents are given the opportunity to meet others to
conduct dialogue on various issues relating to society’s development. The
starting point is that everyone should convey their views and argue for their
views on the issue. This does not mean that participants must find common
solutions.
- Influence: Residents are given the opportunity to participate for a long
time and participate in a development process from start to finish as a basis
for political decisions.
- Participation/Co-decision: Co-decision is a form of participation
which means that the people in a certain sense contribute to the decisionmaking process. This can be achieved through a vote that will govern the
political decision taken. It can also mean getting a mandate to decide on all
or part of a budget.
Citizens’ Dialogue Initiatives may come from residents, service
personnel or elected representatives. Regardless of where the initiative
comes from, civil dialogue must always be well-established with
responsible elected representatives before it is implemented. The civil
dialogue is part of decision making. The responsibility for its
implementation is good, the board or the company has decided that
dialogue will be conducted.
There must always be a clear and concrete purpose with the civil
dialogue. If a question concerns several committees, the committee that
initiated the issue has the main responsibility for the dialogue. The
outcome of the civil dialogue should be reported in the decision-making
basis and advised for the elected representatives. Responsibility for
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prioritizing questions and making assessments based on an overall
perspective lies with the elected representatives who decidae on the matter.
Design the citizens’ dialogue so that all concerned residents receive
equal opportunities to participate. Take into account the starting points of
different target groups and provide opportunities for people with different
opportunities to participate. Keep in mind that the residents are different
active and involved in social development. Focus on engaging the less
active residents. Search for prioritized and underrepresented groups.
Always return the results to the participants. It should be clear how
participants participated in decision making. It is important for them to
experience the social dialogue as meaningful. It may also be appropriate to
reconnect to a wider public circular to explain how views and ideas from
residents have been part of the decision-making basis (Riktlinje för
medborgardialoger. Ett normerande dokument som kommunstyrelsen
fattade beslut om 14 juni 2017).
5. Conclusion
In the Swedish Planning and Building Act, the regulations about for
citizen consultations are quite vague. By referring to a lack of resources,
disinterest among public, and the urgency of a certain planning proposal,
municipalities may waive or consultancies to a minimum. The act does not
specify what sanctions can be taken against municipalities neglecting their
duties.
Swedish planning documents are fairly well regulated with respect to
aims, implementation period, environmental assessment, and procedures
for consultancy but not with respect to the consequences of planning
proposals for human assessments would make it easier for citizens to
discuss and take a stand on planning proposals.35
Planners find that citizen consultations delay the planning process and
that citizens not respect the competence of architects and planners.36
Another, more understandable obstacle is the fact that political parties are
reluctant to take opinions into consideration when it comes to ideological
questions of principal importance to them.
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DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE ŞEHİR ALGI
ÖLÇEĞİNİN YAPI GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: MANİSA
KÖPRÜBAŞI İLÇESİ ÖRNEĞİ
Examination of Construct Validity of Urban Perception Scale through
Confirmatory Factor Analysis: The Case of Köprübaşı District of Manisa
Province
Serpil ÜNAL KESTANE & Ali Murat ATEŞ
Özer KESTANE
Giriş
Şehir marka çalışmaları dünyada ve ülkemizde oldukça önemli bir olgu
haline gelmiştir. Günümüzde sadece Londra, Paris ve New York gibi
global şehirler değil, küçük ve lokal şehirler de marka çabalarında
bulunmaktadır. Şehir marka çalışmalarında ilk adım şehir imajının
belirlenmesidir(Gilboa vd., 2015). Çünkü şehrin cazibesini artırma amaçlı
bir çalışma, mevcut durumun, şehrin güçlü ve zayıf yönlerinin ya da imaj
analizinin yapılmasıyla daha başarılı sonuçlar verecektir (Sezgin ve
Ünüvar, 2011). Şehir imajı, insanların şehirle ilgili zihinlerinde
oluşturdukları inançlar, fikirler ve izlenimlerin bütünü olarak
açıklanmaktadır. Şehir imajı şehirle ilgili çok miktarda bilgi ve özellikleri
temsil eder; o yerle ilgili insanların geliştirdiği inançlar setidir. Pazarlama
biliminin bakış açısıyla ele alındığında, imaj kavramı; bireylerin herhangi
bir obje, ürün, kurum ya da yer hakkındaki inanışları, gözlemleri,
tecrübeleri veya hissettiklerinin sonucunda “zihinlerinde” oluşan
fotoğraftır. Dolayısıyla, zihinlerdeki fotoğrafın oluşmasına katkıda
bulunan faktörlerden bazıları (örneğin yaşanan tecrübeler, gözlemler vb.)
elle tutulabilecek kadar somuttur; bir şehrin gelişmişlik düzeyi, üniversite
sayısı, tiyatro sayısı gibi faktörler buna örnektir ve şehrin somut imajını
oluşturur. Bazıları da bireylerin kendi özel dünyalarındaki sübjektif
değerlendirmelerden oluşur, bu da imajın soyut kısmıdır (Gelibolu
vd.,2014).
Gerek şehir marka bilinci oluşturma gerekse şehir imajı ile ilgili
dünyada ve ülkemizde yapılmış pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür.
Bu konuda en çok bilinen çalışmalar arasında Aaker’in marka kişiliği
üzerine yaptığı çalışma gelir. “Aaker (1997), tüketim mallarında marka
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kişiliği üzerine yaptığı çalışmasında samimiyet, heyecan, yetkinlik,
hassasiyet ve sağlamlık gibi 5 boyuttan ve 42 maddeden oluşan bir “marka
kişilik ölçeği” geliştirmiştir. Bunu daha sonra Hosany vd. (2006), Ekinci
ve
Hosany
(2006),
Murphy,
Benkendorf
ve
Mascordo
(2007a,2007b,2007c) gibi araştırmacılar turizm alanına uyarlamışlardır.
Ancak uyarlanan bu ölçeğin de destinasyon marka kişiliğini ölçmesi
konusunda eleştiriler vardır” (Murphy, 2016).
Gilboa vd., yapmış oldukları çalışmada şehir imajı ile ilgili 2001’den
2013’e kadar yayınlanan 39 akademik çalışmayı incelemişler ve bu
çalışmalarda şehir imajını ölçmede tarih ve miras, kültür, eğlence, gece
hayatı, altyapı (yol, iletişim, ulaşım vd.), alışveriş merkezleri, çevre
(kirlilik ve su), aktivite merkezleri, konaklama, güvenlik, sportif tesisler,
parklar, hizmetler, ulaşım, sağlık, restoranlar ve yeşil alanların ölçme
kriteri olarak belirlendiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmalara üç temel
konuda eleştiri getirmişlerdir. Bunlar: Çalışmaların sadece tek bir şehri ele
alması, örneklem sayısının azlığı nedeniyle sonuçların genellenememesi
ve sadece açıklayıcı faktör analizinin kullanılmasıdır. Bu nedenle kendi
yaptıkları çalışmada Kudüs, Roma ve Trieste şehirleri şehir imajı
konusunda karşılaştırılmalı olarak ele alınmış ve doğrulayıcı faktör analizi
ile test edilmiştir (Gilboa vd., 2015).
Ülkemizde de bu konuda yapılmış çalışmalara rastlamak mümkündür.
Acar vd., Gaziantep şehir kimliği ile ilgili çalışmalarında Gaziantep’in
şehir kimliğine ilişkin kavramsal ve teorik açıklamalara yer vermişlerdir
(Acar vd., 2015). Gelibolu vd., Kars algısı ve marka kimliğine yönelik
araştırmalarında kent algısı, imajı ve marka kimliği konularını ele almış ve
Kars’ın bilinirliği ve imajına yönelik bulgulara değinmişlerdir (Gelibolu
vd., 2014). DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı), Muş ilinde üretilen
ürünlerin markalaşması ve pazarlanması ile ilgili çalışmalarında yine şehir
markalaşması konularını ele almışlardır (DAKA, 2014). İZKA (İzmir
Kalkınma ajansı), İzmir’in kentsel pazarlama stratejik planı ile ilgili
çalışmasında İzmir’in imajı ile ilgili algı araştırmalarına yer vermişlerdir
(İZKA, 2015). Fırat ve Kömürcüoğlu, Muğla’da yapmış oldukları
çalışmada Muğla’nın kişilik, nitelik, kimlik, yarar ve iletişimi ile ilgili
konulara değinmişler ve tespitlerde bulunmuşlardır (Fırat ve
Kömürcüoğlu, 2015). Özdemir ve Karaca, bir kentin marka olmasının
gerekleri ve boyutları ile bir kent markasının imajını ele almışlardır. Bu
sebeple, Afyon kentinin fiziksel, soyut ve kent halkına ilişkin imaj
unsurlarına ilişkin algı ölçülmüştür. Afyonlu olmayan ve bu kentte
yaşamayan 1072 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre, Afyon kentinin marka olmaya en yakın kentsel
ürünleri, kaymak, sucuk, şekerleme, termal ve tarihi kalesi olarak tespit
edilmiştir (Özdemir ve Karaca, 2009). Yılmaz ve Yücel, Elazığ ilinin, kent
sakinlerinin gözündeki imajını belirleyerek, kentin kimliğinin
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geliştirilmesine ve markalaşma sürecine katkı düzeyini araştırmışlardır
(Yılmaz ve Yücel, 2016). Kısacası, marka bilinci oluşturmaya yönelik
çalışmaların artmasıyla birlikte hala emekleme aşamasında olduğu
söylenebilir.
Şehir imajını ölçmek şehrin stratejik imaj yönetiminde önemli bir
basamaktır. İnsanların şehirle ilgili düşünceleri bu şekilde
öğrenilebilmekte, olumsuzluklar varsa düzeltilmekte ve oluşturulmak
istenen imajdan farklılıklar ortaya çıkartılmaktadır (Apaydın, 2014). Bu
araştırmanın da konusunu Manisa Köprübaşı İlçesinin imajı
oluşturmaktadır. Araştırma, daha önce Bosna Hersek’te 2017 yılında
düzenlenen 6. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu’nda sunulan “Manisa
Köprübaşı İlçesi İmaj Algısı ve Marka Kimliği” konulu bildirinin bir
devamı niteliğindedir. 2017 yılında yapılan çalışmada şehrin somut, soyut
ve genel imajına yönelik literatürde daha önceki çalışmalarda oluşturulup
kullanılan ölçek Köprübaşı’na uyarlanmıştır (Kestane ve Ateş, 2017);
araştırmanın bu kısmında ise uyarlanan ölçek çok daha büyük bir örneklem
üzerinde doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmeye çalışılmıştır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
Sosyal bilim araştırmacıları yürüttükleri araştırmalarda yapıları ölçmek
için genellikle daha önce başka araştırmacılar tarafından kullanılmış
ölçekleri tercih etmektedirler. Bu gelenek hem zaman ve kaynak tasarrufu
sağlamakta hem de araştırma sonuçlarının karşılaştırılmasını
kolaylaştırmaktadır. Ancak daha önce kullanılmış ölçeklerin
araştırmacının yaptığı araştırma örneklemi için uygun olup olmadığının
belirlenmesi gerekir. Genellikle DFA analizi, daha önce kullanılmış
ölçeklerin özgün yapısının toplanan veri ile doğrulanıp doğrulanmadığını
tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2016). Çok
sayıda gözlenen veya ölçülen değişken tarafından temsil edilen gizil
yapıları içeren, çok değişkenli istatistiksel analizleri tanımlamak amacıyla
DFA kullanılmaktadır. DFA, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ile
belirlenen faktörlerin, hipotez ile belirlenen faktör yapılarına uygunluğunu
test etmek üzere yararlanılan faktör analizidir. AFA, hangi değişken
gruplarının hangi faktör ile yüksek düzeyde ilişkili olduğunu test etmek
için kullanılırken, belirlenen k sayıda faktöre katkıda bulunan değişken
gruplarının bu faktörler ile yeterince temsil edilip edilmediğinin
belirlenmesi için DFA’dan faydalanılır (Aytaç ve Öngen, 2012). Kısacası
AFA, genellikle ölçekte yer alan maddelerin hangi faktör altında
toplanacağını keşfetmek amacıyla yapılırken, DFA analizi ölçeğin
öngörülen kuramsal yapısını doğrulamaya çalışır. Buna ilaveten DFA, yeni
geliştirilen bir ölçeğin yapısal geçerliliğini ortaya koymak için de
kullanılır. Araştırmacının bir ölçeği DFA ile doğrulaması, o ölçeğin geçerli
bir ölçek olduğuna işaret eder.

430 | Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Şehir Algı Ölçeğinin Yapı Geçerliliği

DFA, ikinci seviyede de yapılabilmektedir. Bu analizde faktörlerin
yordadığı bir üst seviye faktör daha modele dâhil edilmektedir (Meydan ve
Şeşen, 2015). Çok faktörlü yapıdaki bazı ölçekleri oluşturan ve
birbirlerinden göreceli bağımsız faktörler bir araya gelerek daha geniş ve
kapsayıcı üst düzey ya da ikinci düzey bir faktör altında toplanabilmektedir
(Gürbüz ve Şahin, 2016).
Bu araştırmada da Köprübaşı ilçesi için kullanılan somut, soyut ve
genel halk imajının Köprübaşı imaj algısını ölçtüğü düşünüldüğü için
ikinci düzey DFA analizi gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada Köprübaşı İlçesi için uyarlanan somut, soyut ve halkın
özel imajına yönelik kullanılan ölçeklerin Köprübaşı’nın imaj algısını
ölçüp ölçmediği ikinci düzey DFA ile analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Bunun için Köprübaşı’nda yaşayan halk hedef kitle olarak belirlenmiş ve
toplam 900 kişiye ölçek soruları yöneltilmiş, 727 kişiden elde edilen veriler
analiz edilmeye uygun bulunmuştur. Elde edilen verilen SPSS 16,0 ve
AMOS 16,0 programlarıyla analiz edilmiştir.
Köprübaşı İlçesi’nin soyut, somut ve Köprübaşı halkına yönelik özel
imajını ölçecek bir anket formu geliştirilmiştir. Ankette soyut imaj ve
halkın özel imajını ölçmek için Özdemir ve Karaca’nın kullandıkları
ölçekler esas alınmıştır. Özdemir ve Karaca, soyut imajda değişkenleri
semantik farklılıklar şeklinde sıralamışlardır. Bu araştırmada aynı ölçek
kullanılarak Köprübaşının soyut imajına yönelik iki kutuplu sıfat çifteleri
dizisi boyunca beş kategori arasından düşüncelerini en iyi yansıtan
kategoriyi işaretlemeleri istenmiş, puanlar en olumsuzu 1, en olumlusu 5
olacak şekilde sıralanmıştır. Cevapların ortalamaları alınarak her sıfat için
bir algı puanı hesaplanmıştır (Tablo 1) (Özdemir ve Karaca, 2009).
Tablo 1: Soyut İmaj Ölçeği
Yorucu

1

2

3

4

5

Dinlendirici

Sıkıcı

1

2

3

4

5

Heyecan verici

Durgun

1

2

3

4

5

Canlı

Hoş değil

1

2

3

4

5

Çok hoş

Güvensiz

1

2

3

4

5

Güvenli

Düzensiz

1

2

3

4

5

Çok düzenli

Pahalı

1

2

3

4

5

Ucuz

Kaynak: Özdemir ve Karaca, 2009; Gelibolu vd., 2014’ten
uyarlanmıştır.
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Somut imajı ölçmek için ise Çalışkan vd.’nin (2014) kullandığı
ölçekten yararlanılmıştır. Ölçekte tarihsel zenginlik, mutfak ve yemekler,
güvenlik, temizlik, doğal güzellikler, ulaşım, ilçeye ulaşım, konaklama,
kültürel/sosyal/sportif faaliyetler, planlı kentleşme, yeme-içme-eğlence,
alışveriş ve iklim olmak üzere toplam 13 değişken kullanılmıştır.
Halkın özel imajında ise Yılmaz ve Yücel (2016), Özdemir ve Karaca
(2009) ile Gelibolu vd.’nin (2014) çalışmalarından yararlanılmış ve ölçekte
“geleneklerine düşkünlük, misafirperverlik, sıcakkanlı, yardımsever,
cömert, dürüst, nazik, sosyal, modern, sıkıcı, güvenilirlik ve çalışkanlık”
gibi ifadeleri içeren toplam 12 değişkene yer verilmiştir. Hazırlanan anket
formu, Köprübaşı İlçesine uyarlanmıştır. Anket formu daha önce
hazırlanan bildiride aynı örneklem üzerinde denendiği için ön teste gerek
duyulmamıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile toplamda 727 Köprübaşı
sakinine yüz yüze anket yoluyla ölçek soruları yöneltilmiştir.
Araştırmanın Bulguları
Araştırmada ölçek sorularını yanıtlayan Köprübaşı sakinlerine yönelik
demografik özellikler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Sıklık Yüzde
325
45
402
55
727
100

Gelir
1000 Tl ve altı
1001-2000 Tl
2001-3000 Tl
3001-4000 Tl

Medeni
Durum
Bekar
Dul
Evli
Toplam

Sıklık Yüzde
364
50
4
1
359
49
727
100

4001-5000 Tl
5001 Ve Üzeri
Belirtilmemiş
Toplam

Yaş
20 Yas Altı
21-30 Yas
31-40 Yas
41-50 Yas
51 ve üzeri
Toplam

Sıklık Yüzde
166
23
196
27
127
17
129
18
109
15
727
100

Meslek
Öğrenci
Ev Hanımı
Memur
Çiftçi
Doktor-Eczacı
Esnaf
Öğretmen
İşçi
İssiz
Diğer
Toplam

Sıklık
Yüzde
233
32
161
22
118
16
76
10
29
22
88
727

4
3
12
100

Sıklık
Yüzde
213
29
72
10
49
7
37
5
12
2
154
21
69
9
58
8
9
1
54
8
727
100
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Tablo 2’de de görüleceği gibi katılımcıların yaklaşık %55’i erkek,
%45’i kadın; %50’si evli, %49’u da bekardır. Yaş aralıkları incelendiğinde
ilk sırada %27’lik bir oranla 21-30 yaş aralığı gelmektedir. Katılımcıların
gelir durumuna bakıldığında yaklaşık %54’ünün (%32+%22,1) 0-2000 TL
arasında bir gelire sahip olduğu, çoğunluğunu (%29,3) öğrenci, esnaf
(%21,2) ve ev hanımlarının (9,9) oluşturduğu görülmektedir.
Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Sonuçları
Çalışmanın bu aşamasında Köprübaşı somut, soyut ve halk ölçeğine
AFA uygulanmıştır. Yapılan literatür taramalarında şehir imaj algısını
ölçmek için halk, soyut ve somut imaj konusunda üç farklı ölçeğin
kullanıldığı ve bunların da tek faktörde toplandığı görülmüştür. Bu
çalışmada da aynı yöntem izlenmiş her bir boyut ayrı bir ölçek olarak
değerlendirilmiştir.
Literatürden uyarlanan ölçeklerin yapısal geçerliliğini tespit etmek
amacıyla temel bileşenler analizi ve “varimaks” eksen döndürmesi tekniği
kullanılarak AFA uygulanmıştır. AFA sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) örneklem yeterlilik değerinin somut ve soyut ölçekte 0,91, halk
ölçeğinde 0,94 olduğu ve örneklem büyüklüğünün üç ölçek için de yeterli
olduğu tespit edilmiştir. Barlett küresellik testinin soyut ölçekte
[x2(21)=2610,808,P<0,001], somut ölçekte [x2(78)=6394,070,P<0,001] ve
halk ölçeğinde [x2(66)=8021,603,P<0,001] anlamlı olması maddeler
arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğuna işaret
etmektedir.
Her faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri, toplam varyansı
karşılama oranı ve güvenilirlik sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3: Açıklayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri ve Güvenilirlik
Sonuçları
Halk imajı

Fak
tör
Yük
leri

Gelenekci

0,775 Tarih

0,724

Misafirperverdi
r

0,872

0,699

Sıcakkanlıdır

0,884 Guvenlik

0,67

Durgun/Canlı

0,756

Yardımseverdir

0,878 Temizlik

0,712

Hoş/Hoş değil

0,865

Cömerttir

0,893 Doga

0,752

Güvenli/Güvensiz

0,784

Dürüsttür

0,893 Ulaşım

0,778

Düzenli/Düzensiz

0,811

Naziktir

0,849 Dısulaşım

0,793

Sosyaldir

0,757

0,816

0,769
Ucuz/Pahalı
Açıklanan Toplam
Varyans %61.7

Somut imaj

Mutfak

Konaklama

Fak
tör
Yük
leri

Soyut İmaj

Yorucu/Dinlendirici
Sıkıcı/Heyecan
Verici

Fak
tör
Yük
leri
0,779
0,729
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Moderndir
Sıkıcı
Güvenilirdir
Çalışkandır

0,742 Kültürel/Sosyal/
Spor

0,803

0,515 Kentleşme
Yeme-İçme0,804
Eğlence

0,826

0,741 Alışveriş

0,831

İklim

Güvenilirlik 0.89

0,84

0,71

Açıklanan Toplam
Varyans %65,1

Açıklanan Toplam
Varyans %58.9

Güvenilirlik 0.94

Güvenilirlik 0.94

Tablo 3’de de görüleceği gibi her bir faktörde yer alan değişkenlerin
faktör yükleri 0,500’ün üzerindedir. “Faktör yük değeri 0,5 olan bir
madde, ilgili faktörün varyansını (0,52 =0,25) %25’ini açıklıyor
demektedir. Eğer araştırmacı faktör yüklerinin mümkün olduğunca güçlü
maddelerden oluşmasını istiyorsa yük değerlerinin en az 0,5 olmasını esas
alabilir. Bu kapsamda; 0,32-0,5 arası düşük, 0,5-0,6 arası iyi, 0,6-0,7 arası
yüksek, 0,7 ve üzerindeki faktör yükleri mükemmel faktör yükü olarak
sınıflandırılabilir(Gürbüz ve Şahin, 2016)”. Tablo 3’de yer alan 3 boyutta
da (halk imajında “sıkıcı” değişkeni hariç (0,515)) faktör yüklerinin
0,7’nin üzerinde mükemmel faktör yüküne sahip olduğu söylenebilir.
Genel bir kural olarak, AFA’da tüm faktörlerin açıkladıkları toplam
varytansın tek boyutlu ölçeklerde en az %30, çok boyutlu ölçeklerde ise en
az %50 olması önerilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016). Halkın genel algı
ölçeği 12 madde ile toplam varyansın %65’ini; somut imaj ölçeği, toplam
13 madde ile toplam varyansın yaklaşık %59’unu ve soyut imaj ölçeği ise
toplam 7 madde ile toplam varyansın yaklaşık %62'sini karşılamaktadır.
Tüm bu sonuçlar şehir imajında algıyı ölçmek için geliştirilen somut, soyut
ve halk imajı ölçeklerinin yapısının geçerliliğine işaret etmektedir.
Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla dikkate alınan cronbach
alfa katsayısı 0,00≤α≤0,40 ise ölçek güvenilir değil; 0,40≤α≤0,60 ise ölçek
düşük güvenilirliktedir; 0,60≤α≤0,80 ise ölçek oldukça güvenilir;
0,80≤α≤1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Akgül ve Çevik,
2005). Tablo 3’de de görüleceği gibi somut ve halk imajı ölçeğinin
cronbach alfa katsayısı 0,94 ile yüksek derecede güvenilir; soyut imaj
ölçeği ise 0,89 ile oldukça güvenilir bir ölçektir. AFA sonuçları genel
anlamda değerlendirilirse algı ölçeği halk, somut ve soyut imajdan oluşan
3 boyutlu ve güvenilir bir ölçek olarak yorumlanabilir.
İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör analizi
Üç alt boyut ve toplam 32 maddeden oluşan algı ölçeğinin (13 maddelik
somut algı, 12 maddelik genel halk algısı ve 7 maddelik soyut algı) ikinci
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düzey faktöriyel yapısı Amos programı kullanılarak test edilmiştir. 5’li
likert ölçeğinde 727 denekten toplanan verilerin normal dağılım
göstermesi nedeniyle DFA neticesinde maksimum likelihood hesaplama
yöntemi kullanılarak kovaryans matrisi oluşturulmuştur. Somut imaj
sorularından güvenlikle ilgili, soyut imajda güvensizliği ölçen ifade ve
halkın genel imajında da “sosyal, modern ve sıcakkanlı” ifadeleri AFA’da
yeterli bir faktör yüküne sahip olsa da DFA’nde analizi sonucunda uyum
iyiliği değerlerini bozduğu için ölçekten çıkartılmıştır. Böylece somut
imajda 12 ifade, soyutta 6, halkın genel imajında da 9 ifade yer almıştır.
Ölçeğin ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi DFA sonuçlarına ilişkin
parametre değerlerinin olduğu yol şeması Şekil 1’deki gibidir.
Şekil 1’de AMOS grafik menüsü yardımıyla çizilen yol diyagramında,
elde edilen tüm standardize edilmiş değerlerin 1’in üzerinde olmaması
gerekir. Standardize edilmiş çözümleme değerleri her bir maddenin
(gözlenen değişkenin) kendi gizil değişkeninin ne kadar iyi bir temsilcisi
olduğuna ilişkin fikir verir (Gürbüz ve Şahin, 2016).
Şekil 1’deki yol diyagramı analiz edildiğinde algıyı etkileyen en önemli
faktörün somut imaj (0,89) olduğu görülmektedir. Bunu ikinci sırada
halkın imajı (0,81) izlemektedir. Soyut imajın (0,66) genel şehir algısı
üzerindeki etkisi ile en son sırada yer almaktadır.
Somut imajı etkileyen sorular arasında ilk sırayı 0,83 ile eğlence, ikinci
sırada ise 0,82 ile alışveriş ve kentleşmeye yönelik ifadeler yer almaktadır.
Bu durum şehirde eğlence, yeme, içme ile alışveriş ve kentleşmeye yönelik
iyileştirmelerin yapılmasının şehrin somut imajı üzerinde daha yüksek bir
etki yaratacağını göstermektedir. Somut imajı etkileyen en düşük ifade ise
0,65 ile şehrin mutfağıdır.
Genel halkın imajını ise 0,91 ile cömertlik ve dürüstlüğe yönelik
ifadeler etkilemektedir. Tüm ifadeler içinde halkın sıkıcı olması 0,46 ile en
düşük etkiye sahiptir. Hedef kitleye göre Köprübaşı halkının cömert ve
dürüst davranışları halkın genel imajında olumlu bir etki yaratacaktır.
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Şekil 1: Parametre Değerlerinin Yol Şeması
Soyut imajda ise en yüksek etki 0,85 ile yörenin “hoş”olmasıdır.
Yörenin ucuz olması ise 0.66 ile en düşük etkiye sahiptir.
İkinci düzey DFA neticesinde elde edilen uyum iyiliği değerleri ise
aşağıdaki gibidir:
Cmin/df

NFI

RFI

IFI

CFI

RMSEA

GFI

3.487

0.926

0.917

0.946

0.946

0.059

0.887

Chi-square

df

P

1094,856

314

0.0000

Sonuç olarak somut, soyut ve halk imajından oluşan 3 boyutlu algı imajı
ölçeğinin ikinci düzey DFA ile modelin iyi bir uyum gösterdiği ifade
edilebilir.
Sonuç
Günümüzde, dünyada ve ülkemizde “marka kent olmak” ve “şehirleri
pazarlamak” adına pek çok çabaya şahit olmak mümkündür. Çünkü
markalaşmak demek, o şehirlerin rakiplerine göre daha fazla yatırımcı,
daha fazla alıcıyı ve daha fazla turisti kendisine çekebilmesi ve böylece
ekonomiden daha fazla pay alabilmesi demektir. Bu kapsamda şehirler,
markalaşmak ve marka kent oluşturmak adına stratejik marka analizinde
bulunmak, marka kimliği oluşturmak, değer yaratmak, konumlandırmak
gibi aşamaları yerine getirirler. Bu aşamalardan bir tanesi ve belki de
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başlangıç noktası o şehrin çeşitli kitlelerce nasıl algılandığının
belirlenmesidir. Bu konuda daha önce de ifade edildiği gibi pek çok
çalışmaya rastlamak mümkündür. Çalışmalarda şehir algısını ölçmek adına
çok çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu çalışmada da literatürden alınan
ölçekler Manisa Köprübaşı ilçesi için uyarlanmış ve ölçeklerin
Köprübaşı’ndaki örneklem için geçerliliği ikinci düzey DFA ile test
edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta modelin iyi bir uyum gösterdiği elde
edilmiştir. Köprübaşı ilçesi için uygulanan somut, soyut ve halk imajı
ölçekleri Köprübaşı için algıyı ölçmekte ve ilçede somut faktörlere yönelik
yapılacak iyileştirmelerin ilçenin algısını soyut ve halk imajına göre daha
fazla olumlu yönde etkileyeceği görülebilmektedir.
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